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Till  
Evy Blid 

 

”Vi mötte barn med uppenbara funktionshinder. Vi mötte 
barn med osynliga och dolda handikapp det vill säga där be-
teendet missuppfattas. För föräldrar finns inga ”små” handi-
kapp. Konsekvenserna blir stora nog. Det behövs förståelse 
för föräldrars reaktion och handlingssätt. Det kan man väl 
inte leka bort? Naturligtvis inte. Men att få hjälp att veta vil-
ka förväntningar man kan ställa på sitt eget barn i förhållan-
de till mognad och färdigheter, balanserar överkrav och un-
derkrav. Aktivitet i samklang med barnets inneboende resur-
ser var vad vi sökte locka fram. Hanterandet av lekmaterial 
och leksituationer var del av vårt arbetssätt.” 
(Evy Blid, 2004 s. 9 ) 



  

 



  

The pedagogy of the moment 
Professional groups in conversational talk about competence in special needs education  

within child and youth habilitation centres 
 

Abstract 
This thesis is about special needs educational competence of educators working in collaborat-
ing teams within child and youth habilitation centres. The pedagogy of the moment stands for 
the decisions made by educators, based on their observations made when meeting the child in 
its different environments. These decisions build on educational theoretical and practical 
knowledge and experience developed through collaboration within interprofessional teams. 
The study was carried out through the use of focus groups consisting of professionals within 
different child and youth habilitation centres. The data consists of taped and transcribed focus 
groups discussions. Participants provided additional information concerning, estimations of 
the focus group session, their education and use of special needs educational assignments 
through additional questionnaires. The analysis focuses on how the educators conceptualise 
their competence and the dialogue in the group conversation. To facilitate the interactional 
analysis, a constructional key for the conversation was developed. 
 
The educators within child and youth habilitation centers have not developed specific profes-
sional strategies, but instead, appear to have adapted a mission through structural means. 
Their competence appears contextually adapted and developed within three spheres of activi-
ties. Their basic education is in the area of pre-school with theoretical focus on children’s 
normal development, pedagogical experience of working with groups of children, play and 
learning. On the basis of this background, together with experiences with toy library activities 
for children with disabilities, they have become one of the corner stone of child and youth 
habilitation centres of the 1980’s. In these centers, by tradition a mainly medical sphere of 
activity, they work in teams with family orientated habilitation, and have developed compe-
tence for special needs educational intervention for children with disabilities. Special needs 
education is a supplementary field, which includes educators who are being trained for mu-
nicipal operation. The educators use professional speech genres with colloquial language 
terminology, which is adjusted to its communicative context. The educators and their col-
leagues in the teams emphasize the importance of the educator bridging the medical, treat-
ment and pedagogical contexts, together with a focus on child, parents and staff, at home and 
in preschool/school. A communicational genre has developed within the occupational group, 
where the educators reinforce rather than question each other when taking turns during inter-
professional conversations. The competence of the educator is based on knowledge and ex-
perience when it comes to children, their development, play and learning. The thesis demon-
strates that the main focus of the supplementary education increasingly lies on the pedagogi-
cal meeting with adults, mostly parents, around specific child. The practical pedagogical work 
for the child, playing as intervention as well as the specific special needs educational interven-
tion is less conceptualised by the educators. They are requesting relevant research and theo-
ries to support their field of knowledge. 
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Förord 

När jag nu skriver det allra sista i avhandlingen är det nästan exakt fyra och 
ett halvt år sedan jag antogs vid forskarutbildningen. Det har varit en tid av 
samtal, av egen fördjupning och av samverkan. Allt har förekommit på olika 
platser som jag alltid kommer att förknippa med avhandlingsarbetet. Alla 
goda samtal, möten i rummet, över nätet och brevledes har skett med perso-
ner som på olika sätt kommit att bli betydelsefulla för avhandlingen. Till alla 
er sänder jag nu mitt varma och djupt kända tack!: 

Först till alla pedagoger och andra yrkesverksamma på olika barn- och 
ungdomshabiliteringar. Utan era engagerade och tankeväckande samtal hade 
det inte blivit den här avhandlingen. RBU, RFA och FUB och olika myndig-
heter medverkade i gruppsamtalen och RBU-forskningsstiftelse bidrog eko-
nomiskt. Era ord och tankar har givit insikter.  

Sedan vill jag rikta mig till viktiga medarbetare, vänner och kollegor, som 
har ställt upp med tid och engagemang för att hjälpa mig med observatörs-
uppgifter, Christina Springfeldt, Eva Sjöholm, Maria Karlsson och Marianne 
Lindberg. Marianne, utan de kunskapskällor du har att ösa ur, dokumenta-
tion, kontakter och din fronesis hade arbetet varit så mycket svårare.  

På Mälardalens högskola och institutionen för samhälls- och beteendeve-
tenskap finns några nyckelpersoner som har inverkat direkt på beslutet att 
söka forskarutbildningen och möjligheterna att genomgå den. Det är vår 
prefekt Tola Jonsson som beredde vägen organisatoriskt och ekonomiskt. 
Eva Björck-Åkesson, i rollen av vetenskaplig ledare, arbetskamrat och fram-
för allt handledare har Du gjort forskningen till en viktig och naturlig del av 
mitt arbetsliv. Några forskare i min direkta närhet har läst valda delar och 
givit värdefull återkoppling: Maja Söderbäck, Mats Granlund och Rolf Tors-
tendahl. Irene Artraeus har gjort en noggrann korrekturläsning och korrigerat 
fataliteter i meningsbyggnaden. Det har gjort skillnad!  

Sara Erlandsson har utfört ett omfattande arbete vid formateringen av do-
kumenten. Agneta Brav har varit en initierad medbedömare, som också givit 
vänskapligt och socialt stöd. Margareta Roland bibliotekarie på högskolan, 
din kunnighet och snabba återkoppling i samband med litteratursökningar är 
absolut ovärderlig! Rune Simeonsson och Irene Zipper har granskat de eng-
elska texterna. Mina arbetskamrater i det specialpedagogiska kollegiet har 
haft tålamod med en splittrad arbetsledare. Carina Carlhed löste tidspressen 
under slutfasen av arbetet genom att vikariera för mig trots egen tidspress. 
Era initierade synpunkter under CHILD-seminarier har varit betydelsefulla. 



  

Därutöver har kollegor på institutionen delat med sig av erfarenheter och 
goda råd. Det är värdefullt att få arbeta i en sådan miljö! 

Jag inledde mina studier vid pedagogiska institutionen på Stockholms 
universitet, 1975. När jag återvände för att genomföra forskarutbildningen 
som ”distansstuderande” kom kurser och seminarier att utgöra huvudparten 
av min tillvaro vid institutionen. Siw Boalt Boëthius och Hans Michélsen har 
varit noggranna och kritiska läsare, vilket varit av betydelse för arbetets slut-
liga utformning. Siw avfärdade mitt resonemang om hinder att söka forskar-
utbildningen, då vi möttes inom S:t Lukas för sex år sedan. Du hade rätt, 
åldern har inte varit något hinder! Martha Kesthely och jag har följts åt som 
forskarstuderande under fyra år bland annat under en termin vid universitetet 
i Chapel Hill. Jag kan inte föreställa mig utbildningen utan dig Martha! Det-
samma gäller det specialpedagogiska seminariet under ledning av Ulf Jan-
son. Ulf, som handledare har Du skickligt balanserat i gränssnittet mellan 
utmanande kritiskt reflektion och hur var det nu? – ”Gudfaderligt” stöd un-
der avhandlingsarbetet! Ett speciellt tack till Eva och Ulf för gemensamma 
handledningstillfällen som har varit källor till inspiration och utveckling!  

Så kommer jag till det viktigaste i tillvaron, familjen och det sociala nät-
verket. Det är speciellt två personer, som under uppväxttiden varit betydelse-
fulla förebilder för det reflekterande samtalet, min mamma Ingrid och bror 
Kaj. Så glad jag är att ni finns med mig idag.  

Sommarhuset på Öland har varit analysarbetets lokus. Där har jag isolerat 
mig veckovis för mödosamt arbete vid den bärbara datorn. Förutom det läs-
bara resultatet bär jag med mig minnen av näktergalens drillar i slånbärsbus-
ken vid grinden och snabba promenader till Östersjön när tankarna låst sig. 
Avhandlingen har kommit att bli ett familjeprojekt. Daniel, Petter och Janne 
har bidragit med datatekniskt stöd, att korrigera tabeller och utforma figurer 
utifrån mina inte alltid färdigformulerade idéer. Kajsa, Malin och Sanna har 
bidragit med omtanke om de sociala aspekterna på olika sätt. Janne som har 
stått för markservicen och utan att klaga väntat i timmar när jag lovat att 
komma om en stund! I skrivande stund sitter Du och kontrollerar referenslis-
tan en sista gång. Tack för att Du finns där! Jag har satt punkt, nu kommer 
jag! 
 
Västerås nyårsdagen 2006 
Kerstin Åman 
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KAPITEL 1  INLEDNING OCH BAKGRUND 

Det här är en avhandling om de pedagoger som arbetar med förskolebarn i 
behov av särskilt stöd på grund av funktionshinder. Det övergripande syftet 
för avhandlingen är att studera hur pedagoger formulerar sin kompetens i 
samtal inom egna yrkesgrupper.  

Intresset för yrkesgruppssamtal har grundlagts i mitt arbete som utbildare 
i förskolemetodik, specialpedagogik och som handledare i psykosocialt ar-
betssätt. Pedagoger i yrkesgrupper, studiens respondenter, är verksamma 
inom barn- och ungdomshabilitering och har sina rötter i den lekoteksverk-
samhet som växte fram under 1960-talet. De är huvudsakligen förskollärare 
genom sin grundutbildning och har arbetslivserfarenhet inom förskoleområ-
det. I avhandlingen förekommer hänvisningar till yrkesgruppens ursprung, 
därför ges inledningsvis en introduktion till pedagogernas olika yrkesfält. 
Det följs av en kort redovisning av två rapporter från projektet ”Specialpe-
dagogen i barn- och ungdomshabiliteringen” liksom av några genomförda 
gruppsamtal. Den presenterade bakgrunden sammanfattas med några ut-
gångspunkter för avhandlingsarbetet, därefter redovisas avhandlingens syfte. 
Inledningskapitlet avslutas med ett avsnitt om avhandlingens struktur  

1.1 Introduktion 
Först ges en kort introduktion till pedagogernas verksamhetsfält och yrkes-
språk genom en tillbakablick på yrkesgruppens historia. Därefter följer en 
övergripande genomgång av utvecklingen med verksamhet för förskolebarn 
med funktionshinder i förskola och lekotek sedan 1960-talet. Det är med 
fokus på yrkesgruppen och dess framväxt, inom de områden som gäller arbe-
te med barn i behov av särskilt stöd, som redovisningen görs. 

1.1.1 Förskollärare – en yrkesgrupps historia 
”Barnet Saken Kallet” är namnet på en bok om förskolläraryrkets utveckling 
(Engdahl red., 1990) skriven av förskollärare för förskollärare. Namnet kny-
ter an till barnträdgårdens måtto vid förra sekelskiftet. Barnet stod först, 
därefter saken som gäller inte bara lekmaterialet utan också uppdraget, kallet 
var yrket, förskollärarrollen. Förskolans pedagogiska rötter når till Comeni-
us, som under 1600-talet utgav en skrift med pedagogiska riktlinjer, bl.a. en 
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arbetsplan för förskolan. Comenius skiljde mellan att kunna, att göra och att 
säga (Simmons-Christenson, 1977). Han ansåg att barn behövde vara verk-
samma i lek och under kärleksfull omvårdnad i familjen, för att ha hälsa och 
vara lyckliga. Skolans erbjudande skulle vara aktiviteter med andra barn och 
utifrån intresse, i fostrande syfte. Pestalozzi var en efterföljare, genom sin 
helhetssyn på barnets utveckling, liksom Fröbel som kom att bli den svenska 
förskolans fader. Fröbel talade om barn som plantor. De behövde en god 
miljö för att växa på bästa sätt. Miljön var barnträdgården och barnträdgårds-
lärarinnans uppgift var att lyfta fram barnets inneboende anlag. Det var den 
fria leken med det goda lekmaterialet som skulle stimulera barnets alla sin-
nen. Förskolans pedagogiska idéer har sedan influerats av bl.a. Steiner och 
Montessori, utifrån lekens betydelse för barnets utveckling, på olika grund-
valar. Maria Montessori var läkare1 och arbetade med barn med utvecklings-
störning. Hon kom fram till att det inte var den medicinska vetenskapen utan 
pedagogiken som kunskapsområde, som gav underlag för goda utvecklings-
betingelser. Förskolepedagogiken har influerats av välkända profiler2 inom 
pedagogik, medicin och samhällsbyggnad. Carin Ulin inledde under 1930-
talet ett forskningsarbete som bildade underlag för praktisk förskoleverk-
samhet liksom för förskollärarutbildningen. Det pedagogiska material som 
hon utvecklade var ämnat till lek, att stimulera barnets utveckling och för 
observationer av barnets koncentration och begreppsutveckling. Parallellt 
med den pedagogiska utvecklingen skrevs också utvecklingspsykologisk 
teoribildning, vilken noga följts av förskollärarkåren3. 

Genom denna grund i barnpsykologisk teoribildning fick förskolans metodik 
två ben att stå på. Pedagogik och psykologi – inlärning och utveckling. Här 
finner man också en förklaring till förskollärarnas envisa hävdande av en hel-
hetssyn på barn. De pedagogiska förebildernas idéer bekräftades av utveck-
lingspsykologiska studier. (Billing Karlsson, 1990, s. 44) 

Förskollärarnas utbildning och kompetens har varit en angelägen fråga för 
deras yrkesföreningar. Den första var en pedagogisk förening, Svenska Frö-
belförbundet, som bildades 19184. Dess ordförande skrev att barnträdgårds-
lärarinnans egenskaper för mötet med barnet innefattade både konstnärlighet, 
fantasi, berättartalang, uppfinningsrikedom, tålamod och pedagogisk blick. 
Framför allt handlade arbetet om att vara en kärleksfull människa, att äga 
förståelse och deltagande för både stora och små. Pionjärerna arbetade emel-
lertid på många fronter - utveckling av verksamhet för barn i alla sociala 
skikt, utbildning, forskningsanknytning och opinionsarbete (Simmons-
                               
1 Specialpedagogisk historia visar att läkare, t.ex. Decroly, har tagit initiativ till pedagogiskt 
pionjärarbete 
2 T.ex Ellen Key, J Dewey, A S Neill och Alva Myrdahl. 
3 Stina Sandels, förskollärare, seminarielärare, professor - doktorerade med avhandlingen 
”Utvecklingspsykologiska beteendestudier” 1956 
4 1899 startade den första utbildningen i Stockholm, seminariet i Norrköping inrättades 1902 
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Christenson, 1977). Under 1940-talet kom Gesell (i Granath, 1999), att defi-
niera yrkeskompetensen på följande sätt: 

En lekskolelärarinnas väsentligaste egenskap är hennes grundsyn, hennes 
allmänna inställning. --- Arbetet med förskolebarn kräver en kombination av 
varmt intresse för barn och en yrkesmässig realism när det gäller deras psy-
kiska utveckling. Denna kombination ökar både lekskolelärarinnans intresse 
och den sociala betydelsen av hennes arbete. En inställning som tar hänsyn 
till barnets naturliga utveckling är den viktigaste faktorn i hennes yrkesut-
rustning. (ib., s. 125) 

Denna summariska historieskrivning visar att pedagogens arbete med bar-
nets utveckling genom lek har djupa traditioner i svensk förskoleverksamhet.  

Förskollärarens kompetens 
Förskollärarens yrkeskompetens var, efter 1963 då kopplingen mellan stats-
bidrag och utbildning försvann, inte av särskilt intresse för staten skriver 
Granath (1990). Barnstugeutredningen (SOU 1972:26, 27) motverkade yr-
kesprofilering. Främst i ”Utbildning i samspel” (SOU 1975:67) undviker 
utredarna begrepp som pedagog eller förskollärare och skriver istället perso-
nal som innefattar också barnskötare, utan att specificera kompetensförvänt-
ningar. Utbildning skisserades i tre steg från barnskötarutbildning till på-
byggnadsutbildning. Påbyggnadsutbildningen syftade till arbete som meto-
diklärare eller konsulent. Förskolans pedagogiska program, som kom 1987, 
preciserade inte förskollärarkompetensen (Granath, 1990). Under 1980-talet 
aktualiseras frågan om yrkeskompetens och yrkesroll av SFR5. Man såg då 
till kunskaper, egenskaper och erfarenheter6. Under ett ombudsmöte 1989 
definierades kompetens som kunskap, förmåga och erfarenheter. Kunskap 
om - barns utveckling, inlärning, uppväxtvillkor och att stimulera allsidig 
utveckling. Vidare, kunskap om - barns lärande genom lek, samarbete med 
andra, identitets- och kompetensutveckling samt samverkan med föräldrar. 
Förmåga att - planera, leda, genomföra och utvärdera verksamhet i barn-
grupp. Erfarenheter av - praktiskt arbete. Därutöver egenskaper som gäller 
förmåga att leva sig in i andra människors situation. Det angavs att definitio-
nen bör anpassas till den grupp man vänder sig till. Granath (1990) skriver 
att förskollärare i kontakten med föräldrar och politiker bör berätta vad man 
gör snarare än att använda ”yrkestermer”. Han framhåller att uppdraget som 
förskollärare innebär, och har över tid inneburit, att vara barnets ombudsman 
i samhället, att förmedla barnets behov och föra dess talan. En annan för-

                               
5 SFR – Sveriges Förskollärares Riksförbund. Varverud, 1990, redogör för hur SFR:s  arbete 
med att tydliggöra ”värna om sin yrkesroll” mötte kraftigt motstånd under 1980-talet bl.a. av 
Svenska Kommunalarbetarförbundet med Rita Liljeström som var välrenommerad inom 
förskollärarkåren.  
6 Det tydliggörs som teoretisk bildning, praktiskt kunnande och livslångt lärande 
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skollärare skriver att barnfokus gäller alla barn oavsett utveckling, härkomst 
och svårigheter: 

Genom att förskollärare och lokaler håller hög kvalitet strävar vi efter att inte 
särbehandla och segregera barn med olika typer av särskilda behov. /.../ För-
skolan har ett helhetsperspektiv på barnet. Det innebär att vi ser till barnets 
olika sidor och delar. Vi ser barnet i dess miljö och utgår ifrån barnets familj 
och erfarenheter. Vi ser också till barnets hela vardag och planerar en verk-
samhet, som i sin helhet kompletterar hemmet. (Varverud, 1990, s. 86) 

1998 blev Skolverket tillsyningsmyndighet för förskolan. Samma år kom 
förskolans första läroplan (Lpfö98) som ersatte Socialstyrelsens pedagogiska 
program. Förskoleklassen ingick i läroplanen för den obligatoriska skolan 
och fritidshemmet. Det är nu skollagen som reglerar förskolans verksamhet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att förskollärare är en yrkesgrupp som ut-
bildats och verkat i Sverige i dryga 100 år. Det är barnet som har betonats i 
termer som helhetssyn, behov och utveckling, det pedagogiska arbetssättet i 
lek och lärande. Förskolläraren har setts som barnets talesman. Yrkesföre-
ningen framhåller förskollärarkompetensens innebörder av kunskaper, egen-
skaper och erfarenheter. 1968 års barnstugeutredning7 poängterar betydelsen 
av familjesamverkan, barnets närmiljö och arbetslagsprinciper.  

1.1.2 Förskolebarn i behov av särskilt stöd - en 
yrkesverksamhet växer fram 
Pedagogisk verksamhet för barn med funktionshinder har funnits sedan 
1800-talet. Den har vanligen tillkommit på initiativ av enskilda personer 
eller föreningar8. Följande sammanfattning tar sin utgångspunkt i 1960-talets 
pedagogiska verksamhet för förskolebarn med funktionshinder.  

Leken som intervention i familjen 
Långt in på 1960-talet förekom fördomar och negativa attityder mot barn 
med funktionshinder inte minst inom det medicinska området. Det var inte 
ovanligt att föräldrar till barn som vid födseln upptäcktes ha funktionshinder, 
uppmanades att lämna bort dem. Föräldrar som behöll barnen i hemmen fick 
mycket lite stöd berättar Evy Blid, en förgrundsgestalt i specialpedagogisk 
verksamhet, i jubileumsskriften ”Lekotek från idé till verklighet” (2004). 
Evy Blid och Karin Stensland Junker kom, som föräldrar till barn med funk-
tionshinder, att bli pionjärer inom området. Deras erfarenheter var att föräld-
rar hade behov av information och pedagogiskt stöd i vardagen. De såg leken 
som källa till utveckling, social samvaro och glädje för barn och deras famil-

                               
7 Se t.ex. Socialstyrelsen ”Om förskolan” 1978:2 
8 Se t.ex. Simmons-Christenson, 1977; Brockstedt, 2000 och Carlbeck kommitténs delbetän-
kande - SOU 2003:35  



 19 

jer. Leken skulle föras in i hem där barn inte själva tog initiativ till lek eller 
där leken behövde stärkas. Evy Blid var förskollärare och Karin Stensland 
Junker hade akademisk utbildning, då de började sin verksamhet. Deras 
samverkan mynnade ut i en omtalad lekoteksverksamhet, kartläggningsin-
strument och tester, lekmaterial och lekpedagogiskt arbetssätt. I habiliteran-
de verksamhet är det framförallt synen på barnet och dess förmåga, förhåll-
ningssättet där barnet betraktas som familjemedlem i första hand, som fått 
särskild betydelse genom deras arbete. Hur det har inverkat på verksamhet 
inom området kan avläsas i utredningar och utvecklingsarbete9.  

Lekotek är ett ganska nytt ord, en trevlig analogibildning av bibliotek och 
leksaker som började användas i Danmark. Ordet är händigt och bra, men det 
är viktigt att slå vakt om en bestämd definition av det. Om ett lekotek för ut-
vecklingshämmade skall ha en mening, bör dess huvudsyfte aldrig få tolkas 
så att utlåning av leksaker i allmänhet är dess funktion – då skiljer det sig 
knappast från en vanlig leksaksbutik på annat sätt än att lekverktygen kost-
nadsfritt ställes till besökarnas förfogande. Ett barns lek är dess arbetsform, 
en trivial sanning som vi lätt glömmer. Ett arbete kräver mestadels instruk-
tion av utbildad personal. Så även lekrådgivning som gör anspråk på att sikta 
till att leken såvitt möjligt skall främja utvecklingen hos barnet. Rätt lekmate-
rial för varje utvecklingsnivå bör vara lekens valspråk. Att finna potentiella 
utvecklingsmöjligheter inom varje sektor av ett barns aktuella utvecklingsni-
vå kräver inte bara god kontakt och bekantskap med barnet och dess föräld-
rar, det kräver också en solid fackkunskap om olika utvecklingsfaser i norma-
la barns liv. (Blid & Stensland Junker, 1966, s. 1) 

De ger med det en samlad beskrivning av hur leken kan främja barnets ut-
veckling, betydelsen av att ha facklig kunskap om lek och lekmaterial, om 
utvecklingsfaser, liksom god kännedom om det individuella barnet och för-
äldrarna.  

1.1.3 Utvecklingen steg för steg 
Det första lekoteket grundades 1963 och flyttade in på Blockhusudden 1969 
med Svenska Scoutförbundets stiftelse för psykiskt utvecklingsstörda barn 
som huvudman. Arbetet hade fem huvudlinjer : 

 
1. Individuell rådgivning i lekträning (utlåning av material och hembesök) 
2. Information om lekträningens betydelse genom utbildningar med mera 
3. Forskningsprogram omfattande bl.a.  

a) systematisk lekträning av liten förskolegrupp med uppföljande studier  
b) utveckling av hjälpmedel för diagnostisering  

4. Kurser för blivande lekoteksföreståndare och lekotekarier med flera 
5. Produktutveckling    (Blid & Lindberg, 2004, s. 15) 

                               
9  Se SOU 1972:26, 27, samt Socialstyrelsen anser 1978:2 



 20 

Särskolan hade egna förskolor där mer än 95 % av förskolebarnen med ut-
vecklingsstörning var placerade läsåret 1967/1968 (Karlsudd, 1999 i SOU 
2003:35). Vid samma tid tillsattes 1968 års Barnstugeutredning med Evy 
Blid i en av arbetsgrupperna. Barnstugeutredningens betänkande, Förskolan, 
kom i flera delar från 1972 och införde begreppet barn med särskilda behov 
(SOU 1972:26). Då var benämningen ”handikappade barn” vilket förtydligas 
i betänkandet med ”barn med funktionssvårigheter av skilda slag”. Orsaker 
och konsekvenser av funktionssvårigheter förklaras vara komplexa. Hindren 
kan påverka utvecklingen och interaktionen med omgivningen. Handikappet 
är inte en egenskap hos individen utan ett förhållande mellan individen, om-
givningen och samhället (s. 122), skriver utredarna. Grundbehoven är de-
samma för alla barn, de särskilda behoven måste tillgodoses så att barnet 
med funktionshinder inte onödigt hindras eller påverkas negativt i sin ut-
veckling. I utredningen framhålls att föräldrarna tillsammans med personalen 
på BVC, handikappkonsulent och möjligen psykolog, ska ta ställning till om, 
och på vilket sätt, integration i förskolan ska ske. Förskolan behöver ha spe-
cialiststöd eftersom integreringen ställer krav på personalens utbildning. 
Lekoteken är en specialistverksamhet för stöd till barn och föräldrar samt till 
förskolans personal. Utredarna förordar en utbyggd lekoteksverksamhet.  

Evy Blidh är författare till bilaga 10 ”Jaguppfattning, kroppsuppfattning, 
kommunikation”. Där gör hon en genomgång av vad som kan betecknas som 
specialpedagogiskt arbetssätt utan att använda begreppet specialpedagogik. I 
betänkandet slås fast att grundutbildningen behöver fördjupas och fortbild-
ningen utvecklas för att kunna tillgodose de funktionshindrade barnens be-
hov. Det föreslås att, specialutbildad personal ska träna förskolans personal 
samt att det inrättas förskolekonsulenttjänster för förskolebarn med ”handi-
kapp”. Konsulentorganisationen skulle vara knuten till habiliteringscentrum 
för alla barn med ”särskilda behov” (ib.).  
 

Barnomsorg i samverkan  
Samverkan var liksom lagarbete nyckelbegrepp i barnstugeutredningen. 
Barnomsorgsgruppen (SOU 1975:87) gavs bland annat uppgiften att utreda 
ansvaret för ”handikappade barns förskoleverksamhet”, frågor om informa-
tion och utbildning i barnuppfostringsfrågor, samt ”viss utbildningsverksam-
het vid lekoteket på Blockhusudden”. I Ds S 1976:7 beskrivs former för 
samverkan och ansvarsfördelning mellan kommun och landsting. Där läggs 
också förslag om att habilitering ska gälla samtliga funktionshinder. 1978 
utgavs studiehäftet ”Samverkan i barnomsorgen” (Socialstyrelsen, 1978) för 
gemensam fortbildningsverksamhet, inom kommun och landsting, i frågor 
gällande barn i behov av särskilt stöd. Avsikten var att förmå yrkesverk-
samma, i olika organisationer, att samverka för gemensamma problemlös-
ningar. Häftet gav basfakta om förskolans, kommunens och landstingets 
respektive verksamhet för barn med funktionshinder. Framför allt angavs 
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gemensamma pedagogiska och psykosociala riktlinjer för synsätt på barns 
och familjers livsvillkor i ett samhälle i förändring. Bärande principer var 
samverkan, närhet, helhetssyn och förebyggande arbete. Kommunerna hade 
ansvar för den sociala omsorgen och landstingets roll var stödjande och 
kompletterande. Barnstugeutredningens pedagogiska program utgick från en 
samspelsmodell. 

Om förskolan ska kunna ge stöd och stimulans åt alla barn måste man ut-
veckla ett nära samarbete med personal som tillhör landstingens vård – och 
habiliteringsverksamhet. (ib. s. 72) 

I SOU 1975:87 framhölls vikten av att landstingen planerar för sådant stöd, 
som de genom habiliteringen kunde ställa till förfogande. Det kunde vara att 
medicinska och andra specialister bistod med rådgivning. Den förskolepeda-
gogiska verksamheten inom habiliteringen beskrevs bland annat som följer: 

De förskolepedagogiska insatserna går framförallt ut på att bedöma och sti-
mulera barnets förmåga att i lekens form träna och utveckla olika funktioner 
som är nedsatta pga handikappet (ib. s. 28)  

 

Lekoteksverksamhet och professionsutveckling över tid 
Lekoteket på Blockhusudden fortsatte under 1970-talet sin verksamhet för ca 
300 familjer. Därutöver utfördes forsknings-, utvecklings- och utbildnings-
arbete med screening-testet Boel10 i samverkan med Karolinska sjukhuset 
(Stensland Junker, 1972; 1975). Lekotek ute i landet startades genom privata 
initiativ och drevs med hjälp av Röda Korset, FUB11 och Rädda Barnen, 
liksom några landstingslekotek. Utbildningar för pedagoger som arbetade på 
lekotek genomfördes av lekoteket på Blockhusudden mellan 1967 och 1974 
(Blid & Lindberg, 2004). Yrkestiteln var lekotekarie och en ny yrkesgrupp 
med tydliga professionaliseringssträvanden växte fram. Föreningen Svenska 
Lekotek (FSL) bildades 1978, inledningsvis som intresseförening. Där lyftes 
frågor om att skydda namnet lekotek (Föreningsdokumentation, 1979-1995). 
Medlemmar föreslog att lekoteken skulle klassificeras som specialinstitutio-
ner, att det för tjänst som lekotekarie skulle erfordras speciallärarutbildning, 
samt att lönebestämmelserna borde ses över. Frågan om yrkestitel diskutera-
des. 1980 tillsändes Svenska Facklärarförbundet och Speciallärarnas Riks-
förbund en skrivelse från FSL om titel och behörighet till tjänster som peda-
goger vid lekotek. Föreningen arbetade för att tydliggöra arbetets ”pedago-
giska och konsultativa inriktning” som preciserades ”en gemensam inrikt-
ning av arbetssättet vid lekotek och dess utåtriktade konsultativa verksamhet 
i samarbete med familj, barnhabilitering, kommunal barnomsorg, landsting 

                               
10 Det är ett ljud och uppmärksamhetstest – Blicken Orienterar Efter Ljud. 
11 Föreningen Utvecklingsstörda Barn 
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och stat.” (ib.). Målsättningen var en enhetlig standard samt att lekoteken 
skulle underordnas landsting och barnhabilitering. 1980 tillskrevs Omsorgs-
kommittén, vid Socialdepartementet, angående skrivelsen ”Förslag om sam-
ordnad habilitering”. Där föreslog föreningen att lekotekarier, förskolekon-
sulenter, ambulerande förskollärare, särskilda undervisare och RH-
konsulenter som utifrån sina uppdrag inordnas under beteckningen konsulen-
ter. Deras uppdrag beskrevs: ”följa sina barn hela förskoletiden och handha 
rådgivning, lekmaterialutlåning, hemundervisning, samt vara konsult till 
primärkommunal barnomsorg, där integrerade barn finns”(ib). Därutöver 
gällde det att stödja barn, familj och lärare vid skolplacering och under det 
första skolåret. Föreningen förordade förslaget om samordnad habilitering 
för ”alla handikappade barn”. Lekoteksidén spreds internationellt och 1981 
stod Stockholm värd för den andra internationella lekotekskonferensen 
(Swedish Toy Library Association, 1981) inom ITLA - International Toy 
Library Association. Lekoteksföreningens konferenser har därefter organise-
rats som fortbildning för medlemmar och andra intresserade. Lekoteken in-
förlivades efterhand i den samordnade habiliteringen. En representant från 
pedagogerna ingår sedan 1985 i Tvärsektionen för barn- och ungdomshabili-
teringen, en organisation för yrkesprofessioner inom den samordnade habili-
teringen.  

Den nya barnomsorgslagen som trädde i kraft 1986 gav kommunen an-
svar för barnomsorg till alla barn med funktionshinder. I Allmänna Råd från 
Socialstyrelsen (1985:9) anges att de allra flesta barn ”med handikapp” del-
tar i primärkommunal förskola. Landstingets insatser benämns plusinsatser.  

Landstingen bör som ansvariga för habiliteringen av handikappade barn åta 
sig ett stödansvar för barn i primärkommunala förskolor och i möjligaste mån 
fritidshem. Ansvaret bör gälla dels att förmedla kunskaper till personalen om 
hur det handikappade barnets behov av särskild träning och stimulans kan 
tillgodoses inom ramen för förskole-och fritidsverksamheten, dels att vid be-
hov svara för de tränings- och behandlingsinsatser som är lämpliga att sam-
ordna med denna (ib. s. 29) 

I slutet av 1980-talet fanns 70 lekotek i Sverige, ca hälften av dem var loka-
liserade till habiliteringscenter. Större delen av personalen var förskollärare 
med lekotekarieutbildning, mindre än hälften hade speciallärarutbildning 
(Björck-Åkesson, Brodin, Hellberg & Lindberg, 1988). 

Utbildning för undervisning av barn med olika funktionshinder har fun-
nits sedan 1800-talet12. Brockstedt (2000) skriver att utbildningen gällde 
arbetssätt och metoder, snarare än pedagogik. 1990 gavs den första nya på-
byggnadsutbildningen till specialpedagog. Pedagoger med påbyggnadsut-
bildning benämndes specialpedagoger13. Det specialpedagogiska uppdraget i 

                               
12 Se t.ex. Bladini, 1990 och Brockstedt, 2000 
13 Se också kapitel 4 
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skola och landsting gavs, genom teoretiska perspektiv och i styrdokument, 
en betoning på handledning och konsultation. En studie genomförd med en 
förfrågan till pedagoger vid barnhabiliteringar via medlemsbladet Lekoteks-
nytt samt Habbladet (Lindberg, 1995) visar att förskolekonsulentens främsta 
arbetsuppgift var att handleda förskolans personal, därefter kommer råd och 
stöd till föräldrar, individuell lekstimulans, gruppverksamhet och lekrådgiv-
ning (se diagram i bilaga 1.1). Lekoteksföreningen verkade för att pedagoger 
vid lekotek och habiliteringar skulle ha specialpedagogutbildning och för 
yrkestiteln specialpedagog (Föreningsdokumentation, 1979-1995).  

I en forskningsrapport (Sjöberg, 1998) anges att ansvar för lekotekets ut-
låning och underhåll är en av flera angivna arbetsuppgifter för specialpeda-
gogen vid habilitering i Stockholm. I en fotnot sägs att: 

Lekotek är en specialinstitution som ger familjer till funktionshindrade barn 
möjlighet att låna hem anpassat lekmaterial för att stimulera barnet till aktivi-
tet i lekens form. Huvudman är oftast landstinget (ib. s. 33) 

Föreningen Svenska Lekotek bytte år 2000 namn till Föreningen specialpe-
dagoger inom habilitering och lekotek, och omfattade omkring 300 med-
lemmar.  

Sammanfattning 
Det pedagogiska arbetssättet med lek som utvecklingsstöd för barn med 
funktionshinder och deras familjer liksom det handledande och konsultativa 
uppdraget för förskolans personal visar sig vid genomgången ha en mer än 
trettioårig tradition. Behovet av specialutbildade förskollärare har omnämnts 
i policydokument och i pedagogisk idébildning under hela den moderna för-
skolans historia. Från 1970-talet, i takt med att landstinget införlivade lekte-
rapi, lekrådgivning och lekstimulans, anställdes förskollärare som pedagoger 
i habiliterande verksamhet. Vid samma tid tog kommunen med förskolan 
ansvar för den pedagogiska verksamheten för alla barn. Landsting och kom-
mun förväntades då samverka på olika sätt kring verksamhet för barn med 
funktionshinder. Förskollärarutbildningen blev högskoleutbildning och inne-
höll kursmoment om arbetssätt för barn ”med särskilda behov”. Genom yr-
kesfackligt arbete inom SFR och SFL14, har förskollärare drivit professions- 
och kompetensfrågor samt initierat utbildning och utveckling. Den pedago-
giska verksamheten, som kommit till genom pedagogers försorg, har efter-
hand givits andra förutsättningar genom politiska beslut och förändrade 
samhällsstrukturer. Pedagoger inom barn- och ungdomshabiliteringen har 
verkat för professionell utveckling genom utbildningar, gemensamma rikt-
linjer och att som yrkesgrupp fungera som remissinstans. Det var intresset 

                               
14 Sveriges Förskollärares Riksförening och Svenska FackLärarförbundet, därefter har det 
varit Lärarförbundet 
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för den här gruppen pedagoger som var bakgrunden till att projektet om pe-
dagogens roll vid barn- och ungdomshabiliteringen inleddes 1999. 

1.2 Projektet specialpedagogens roll inom tidig 
intervention  
Avhandlingen har utvecklats från ett projekt om specialpedagogens roll och 
om dimensioner av specialpedagogisk kompetens inom barn- och ungdoms-
habiliteringen, som har pågått sedan 1999. Två projektstudier är publicerade 
som institutionsrapporter och redovisas nedan helt kort för att ge en bak-
grund till forskningsintresset. Några gruppsamtal, som har genomförts med 
intresseorganisationer och myndigheter, bildar därutöver bakgrund till av-
handlingsarbetet.  

1.2.1 En yrkesgrupps reflektioner kring professionen 
Intresset för specialpedagogens roll i barn- och ungdomshabiliteringen väck-
tes av en grupp pedagoger i handledning (Åman, 2002). De problematiserade 
sin kompetens och professionens status i förhållande till andra yrkesverk-
samma i teamen. Pedagogernas utgångspunkt var den pedagogiska profes-
sionens svårigheter att komma till sin rätt i teamet. Då de formulerade rollen 
i förhållande till det pedagogiska uppdraget, framträdde kompetensens kon-
textuella förtecken. Pedagogerna ingår genom den samverkande habilite-
ringen i två värderingssystem15. Först det professionella som är yrkesgrup-
pens grundsyn på yrkesutövningen och dess kompetenskriterier. Det är ett 
värdesystem som de har med sig från utbildning, påbyggnadsutbildning och 
praktisk pedagogisk verksamhet, med gemensamma förtecken i yrkesföre-
ningen liksom i den lokala yrkesgruppen. Det kontextuella värderingssyste-
met utvecklas genom teamarbetet i habiliteringsmiljön. Det uttrycks vara 
specifikt för teamet som enhet och dess olika yrkeskategorier. Studien visar 
att det kontextuella värdesystemet kom att stå i strid med pedagogens profes-
sionsgemensamma uppfattningar. I rapporten ges följdfrågor som gäller den 
specialpedagogiska professionen och hur specialpedagogisk kompetens ut-
vecklas och förhåller sig till andra pedagoger och tvärprofessionellt i 
teamarbetet.  

                               
15 Se vidare Granberg, 1996 
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1.2.2 En enkätstudie om pedagoger vid barn- och 
ungdomshabiliteringen 
Den andra projektrapporten (Åman, 2004) är en redovisning av en nationell 
enkätstudie (N=86). Den ger en övergripande information om yrkesgruppens 
bakgrund, förutsättningar och kompetensutövning år 2000. Pedagoger inom 
barn- och ungdomshabiliteringen var övervägande förskollärare utifrån sin 
grundutbildning med en medelålder på knappt 50 år. 35 % av enkätstudiens 
informanter uppfyllde inte behörighetskrav för tjänst som utifrån yrkesföre-
ningens rekommendationer var specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.  

Yrkesbeteckningen specialpedagog framstår som problematisk då studien 
visar att den används även av pedagoger utan specialpedagogexamen. Exa-
mensrätten till påbyggnadsutbildningen är reglerad av examensförordning 
och utfärdas av myndighet, idag Högskoleverket. En jämförelse med övriga 
yrkeskategorier i teamen visar att det finns krav på legitimation hos flertalet 
och att yrkesbeteckningarna är direkt relaterade till utbildningar.  

Den grupp av informanter som saknade specialpedagogisk påbyggnadsut-
bildning var äldre och med lång anställningstid inom barn- och ungdomsha-
biliteringen. Den grundläggande kompetensen, hos just dessa pedagoger, var 
övervägande förskolepedagogisk och den specifika kompetensen huvudsak-
ligen erfarenhetsbaserad. Studiens pedagoger visade sig ha erfarenheter av 
omvälvande organisatoriska förändringar under sin yrkesverksamhet. Deras 
uppdrag hade över tid varit lekotekarie, hemundervisare, lärare i särskolan, 
förskolekonsulent och specialpedagog. Pedagoger beskrev att utvecklingen 
gått från direkt barngruppsarbete till habiliterande verksamhet, från ”ensam-
arbete” till ”teamarbete”. Erfarenheter som framkom var bland annat att 
barnhabiliteringen hade anpassat sig till rutiner inom barnsjukvården vilket 
sågs som oförenligt med det pedagogiska uppdraget. Den samordnade habili-
teringen genomfördes på olika sätt vid olika landsting under 15 år. Därmed 
varierade också det specialpedagogiska uppdraget mellan pedagoger och 
landsting över tid. 

Studien visar att verksamhetsbeskrivningar förekom mer begränsat. Rela-
terat till att ytterst få av informanterna omfattades av professionshandled-
ning, framträder en bild av en yrkesgrupp som arbetar utan riktlinjer och 
utvecklingsstöd. Den vanligast förekommande arbetsuppgiften var handled-
ning av förskolans personal. En jämförelse med en studie av förekommande 
arbetsuppgifter i daglig verksamhet genomförd 1994 (Lindberg, 1995; bilaga 
1.1), visade att lekoteksverksamhet samt barngruppsverksamhet hade mins-
kat (bilaga 1.2).  

Pedagogernas uppfattningar om rollen i teamet, sättet att beskriva upp-
draget samt att definiera specialpedagogik, varierar mellan individer. Upp-
fattningar om den pedagogiska verksamhetens utformning och nytta, skiljde 
sig mellan deltagare inom samma habiliteringsorganisation. Pedagogerna 
förhöll sig till uppdraget, barnet, familjen och teamet, snarare än till sin pro-
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fession. Deras yrkeskunskap hade utvecklats i det kontextuella samman-
hanget, genom de erfarenheter de skaffat sig under arbetet inom verksam-
hetsfältet. Det påtalas i rapporten att styrdokument och andra texter, från 
1970-talet och framåt, kan ge förklaringar till hur den specialpedagogiska 
professionen gestaltats inom barn- och ungdomshabiliteringen. Det är fram-
förallt yrkesspråket, i pedagogernas skrivna texter, som ger ett intresseväck-
ande utfall av studien.  

1.2.3 Intressent- och myndighetsperspektiv  
Det har också genomförts gruppsamtal, med deltagare från intresseorganisa-
tioner samt tjänstemän från olika berörda myndigheter, inom projektet. Sam-
talen redovisas här för att illustrera hur uppfattningar och uttalanden om 
specialpedagogens roll inom barn- och ungdomshabiliteringen tar plats i det 
offentliga rummet. Intresseorganisationerna företräder föräldrar som är bero-
ende av specialpedagogers kompetens, medan myndighetsutövare inverkar 
på verksamhetsfältet och därmed indirekt på kompetensen. 

Företrädare för FUB, RBU och RFA16 uttalade sitt intresse för flerparts-
samtal om den specialpedagogiska interventionens betydelse, under en kon-
ferensen Visioner om att lära genom lek på 2000 talet – Specialpedagogen 
inom habiliteringen, vid Sätra Bruk år 2000. Inledningsvis var idén att bilda 
en referensgrupp för det pågående projektet om specialpedagogen inom 
barn-och ungdomshabiliteringen. Det kom istället att bli fyra gruppsamtal 
genomförda vid två tillfällen under 2001 (Åman & Lindberg, 2001). 

Tre företrädare för nämnda intresseorganisationer deltog i ett första sam-
tal i maj 2001. Någon månad efter samtalet utfärdade Landstings- och 
Kommunförbundet ett cirkulär17 som berörde pedagogerna inom barn- och 
ungdomshabiliteringen. Där framhölls att handledning och utbildning av 
förskolans personal fortsättningsvis skulle genomföras av det då nybildade 
Specialpedagogiska Institutets personal. Under hösten därefter genomfördes 
ytterligare gruppsamtal med företrädare för intresseorganisationer och för 
Landstingsförbundet, Socialstyrelsen, Utbildningsdepartementet, Socialde-
partementet, Skolverket och Specialpedagogiska Institutet. Budskapet i cir-
kuläret väckte många frågor och kom att prägla sammankomsten.  

Fyra gruppsamtal i en sammanfattning 
Samtalen mellan intresseorganisationer och myndigheter kom att handla om 
uppdragsgränser mellan kommun, stat och landsting, om pedagogik kontra 
specialpedagogik och om specialpedagoger och deras kompetens. Intresse-
organisationernas företrädare talade om förhållandet mellan pedagogik, spe-

                               
16 FUB - Föreningen Utvecklingsstörda Barn, RBU - Riksföreningen Rörelsehindrade Barn- 
och Ungdomar samt RFA – Riks Föreningen Autism. 
17 Se kapitel 3 och Cirkulär 2001:89 utfärdat av Landstings- och Kommunförbunden. 
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cialpedagogik och specifik kompetens. De lyfte fram problem som uppstår, 
för barn och familjer, då det brister i såväl grundläggande som specifik pe-
dagogisk kompetens hos pedagoger i förskola och skola. Myndigheternas 
representanter påtalade att det är kommunens ansvar och uppdrag att se till 
att skolan erbjuder en god skolmiljö för samtliga barn. Intresseorganisatio-
nerna framhöll att föräldrar efterfrågar habiliteringens specialpedagog som 
ombud mellan familj, habilitering och skola. De menade att effekter av cir-
kuläret hade blivit att pedagogen från habiliteringen dragit in på besöken i 
barnens förskolor, vilket var negativt för barn och föräldrar.  

Habiliteringspedagogen framhölls, av flera deltagare, som en betydelse-
full länk mellan det medicinska kunskapsområdet och skolans pedagogiska 
fält. Från myndighetsrepresentanter uttalades ett visst tvivel om att pedago-
gik hör hemma i landstingets verksamhet. Intresseorganisationerna däremot 
såg att pedagogiken har betydelse för habiliteringen. Pedagogisk kunskap 
ger effekter främst i barnets och familjens vardag, menade man. Det notera-
des också att det pedagogiska kunskapsområdet inte alltid respekteras inom 
teamet.  

…jag tycker ändå att man har olika kunskapsbakgrund! Och pedagogens - är 
ju ändå att kunna överföra det här, sina kunskaper, till barnens och föräldrar-
nas vardag. För oss är ju specialpedagogens roll kanske den viktigaste i habi-
literingsteamet/ Utifrån att så väldigt mycket utav våra barns utveckling 
hänger samman med - att man hittar goda pedagogiska metoder som på ett 
bra sätt kompenserar de här svårigheterna och får igång en inlärning som sen 
kan användas i många olika situationer! Jag upplever mera psykologens roll - 
Det är klart att psykologen har någon slags/ eller i bästa fall/ ett slags gene-
rellt pedagogiskt kunnande [skrattar] Men psykologens roll är ju ändå mer att 
förstå, en del andra faktorer och hur de då kan påverka också familj och an-
nat/ Så jag tycker nog ändå att det är ganska stor roll [som pedagogen har] 
/…/  lite kritiskt säga att psykologer har väldigt lätt att - liksom läkare - också 
tro att de kan pedagogik. Medan pedagoger är mer återhållsamma med att på-
stå att de är läkare eller psykologer. (Samtal 1) 

Intresseorganisationerna menade att specialpedagogerna vid barn- och ung-
domshabiliteringen har en specifik kompetens, som gäller funktionshinder 
och dess konsekvenser hos det specifika barnet. De framhöll att specifik 
pedagogisk kompetens bidrar till goda betingelser och förutsättningar för 
barnet att utvecklas optimalt. Specialpedagogens roll bör, enligt deras upp-
fattningar, vara att förmedla den specifika kompetensen främst till föräldrar-
na, men också till den verksamhet där barnet befinner sig. Intresseorganisa-
tionerna ansåg också att utbildning, utveckling och forskning mer begränsat 
har bidragit till utveckling av specifik kompetens. Några av deltagarna ifrå-
gasatte påbyggnadsutbildningens förutsättningar att bidra till reell kompetens 
för direkt arbete med barn med specifika funktionshinder. Avståndet mellan 
barnet och specialpedagogerna har ökat framhöll de. En resumé av uttalade 
uppfattningar om specialpedagogisk utbildning är att den har blivit mer teo-
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retiskt än metodiskt fokuserad, samtidigt som specialpedagogiskt arbetssätt 
ansågs vara dåligt forskningsanknutet. Intresseorganisationerna framhöll att 
de har påpekat det i olika utredningar utan att få gehör för sin kritik. 

Hos myndighetspersoner förekom uppfattningar om att specialpedagoger 
som yrkesgrupp, oavsett organisationstillhörighet och arbetserfarenhet, ga-
ranterar adekvat specialpedagogisk kompetens.  

Jo nej jag blir lite förvånad då du säger att kommunen har ju sin specialpeda-
gog men det är väl jättebra, det är väl så det ska va! Har den sämre rang eller 
vad man ska kalla det för, än habiliteringens? Så jag förstår inte? (Samtal 2) 

I myndighetspersoners uttalanden framstod specialpedagogik mer som ett 
organisationstänkande än som ett efterfrågat kompetensområde. Landstings-
förbundets representant sa att handledning i förskola och skola aldrig har 
varit habiliteringspedagogens uppdrag. Intresseorganisationerna byggde upp 
en argumentation för den specifika kompetens som de ansåg att barn och 
familjer behöver. De pekade direkt och indirekt på att myndighetsutövarnas 
uppfattningar om och organisation av specialpedagogik, har fallit ut i struk-
turer och gränsdragningar som inte är gynnsamma för barn och familjer. 

1.3 Avhandlingens utgångspunkter  
De introducerande texterna visar att förskollärare, lekotekarier, förskolekon-
sulenter och specialpedagoger har byggt upp professionsområden som varit 
till nytta för samhällets barnomsorg och förskolepedagogik. Det är främst 
barn och lek som sedan tidigt 1900-tal har varit fokus för förskollärarnas 
professionssträvanden. Förskollärarna har som yrkespersoner utvecklat leken 
som pedagogiskt arbetsområde. I arbetet med barn med funktionshinder har 
pedagoger sett till familjens betydelse. De har vidareutvecklat det lekpeda-
gogiska arbetssättet till ett specialpedagogiskt instrument. Utifrån samhälls-
intressen och yrkesfackliga överväganden har förskollärarnas kunskapsom-
råden kommit att regleras och styras genom politiska beslut och via styrdo-
kument. Det gäller såväl den pedagogiska verksamhetens former, som 
grund- och påbyggnadsutbildning. Nya verksamhetsfält har vuxit fram där 
pedagoger har beretts plats utifrån sina kunskapsområden och sin profession. 
Ett sådant verksamhetsfält är barn- och ungdomshabiliteringen. Pedagoger 
har därmed tagit plats inom hälso- och sjukvårdsområdet. Yrkesgruppen 
samverkar med psykologer, socionomer och medicinskt utbildade professio-
ner inom ett gemensamt verksamhetsfält. Av redovisade projektrapporter 
framkommer att pedagoger formulerar sig och uppfattar sitt uppdrag, sin roll 
och sin kompetens sinsemellan, olika utifrån språkliga former och kontextu-
ella sammanhang. Gruppsamtalen med intresseorganisationer och myndig-
hetsrepresentanter visar att kompetensen är både efterfrågad och ifrågasatt. 
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Avhandlingsarbetet avser att utveckla och fördjupa kunskapen om den peda-
gogiska kompetensen inom barn- och ungdomshabiliteringen. 

1.3.1 Forskningsintresset och avhandlingens syfte 
Avhandlingens forskningsintresse, som är att studera hur pedagoger uppfat-
tar och formulerar sin kompetens, har tre övergripande utgångspunkter: 

 
• pedagogikens förutsättningar inom verksamhetsfältet 
• specialpedagoger som professionsgrupp  
• kompetensområdet – specialpedagogik i förskoleåldern 

Utgångspunkterna gäller rollen, verksamheten och den professionella kom-
petensen. Det är i huvudsak ett teoretiskt intresse som bakgrund för den em-
piriska studien. Det handlar om hur pedagogik skrivits in i konstruktionen av 
den samordnade habiliteringen. Det gäller politiska beslut, styrdokument och 
tidigare forskning. Det handlar också om pedagogers förutsättningar som 
professionsgrupp. Pedagoger saknar den tydliga professionsstruktur som 
yrkesföreträdare utbildade för det medicinska uppdraget har. Den första ut-
gångspunkten gäller hur pedagogisk kompetens tar sig uttryck och utvecklas 
i den samverkande barn- och ungdomshabiliteringens kontext. Avsikten är 
att studera hur det specialpedagogiska uppdraget vuxit fram, formulerats av 
och i förhållande till olika intressenter i samhället. Det är främst styrdoku-
ment och regelverk, men också tidigare forskning, som kan ge underlag för 
studie av professionens villkor inom verksamhetsfältet. Den andra utgångs-
punkten som gäller specialpedagoger som professionsgrupp, behöver prövas 
med professions- och kompetensteorier liksom i viss mån genom utbild-
ningsplaner för pedagogiska påbyggnadsutbildningar. Den tredje utgångs-
punkten gäller den specifika kompetensen hos pedagoger inom habilitering-
en. Avhandlingens centrala problemområde är uppfattningar om den special-
pedagogiska kompetensen inom barn- och ungdomshabiliteringen.  
 
Syftet är att studera på vilket sätt kompetensen framträder och uttrycks i sam-
tal mellan pedagoger i yrkesgrupper. Jag är intresserad av yrkesgruppsmötet 
som en arena för samtal. Fokus läggs därmed på hur den pedagogiska kom-
petensen kommuniceras, reflekteras och konstrueras av och mellan med-
lemmar i yrkesgrupper inom habiliteringen. Pedagogerna relaterar sin kom-
petens till kollegorna i teamen visar tidigare studier. Därför är det också av 
intresse att ta del av hur företrädare för andra yrkeskategorier uppfattar spe-
cialpedagogisk kompetens. Avhandlingsarbetet genomförs i flera steg. Hur 
forskningsarbetet kommer att redovisas framgår av kommande avsnitt om 
avhandlingens struktur. 
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1.3.2 Avhandlingens struktur 
I kapitel 2 presenteras verksamhetsfältet och kunskapsområdet, med aktuella 
begrepp. Därefter ges en översikt av professions- och kompetensforskning i 
kapitel 3 ”Teoretiska utgångspunkter”. Där presenteras också en teoretisk 
bakgrund för pedagogers yrkesspråk, liksom för samtalet inom yrkeskontex-
ten. Metodkapitlet inleds med forskningsdesign och forskningsfrågor, däref-
ter redovisas teorier om fokusgrupper som är den empiriska forskningsmeto-
den. Resultatet av den empiriska studien presenteras i tre kapitel. I kapitel 5 
redovisas yrkesspråket eller hur pedagogerna begreppsliggör sin kompetens. 
Kapitel 6 ”Att begreppsliggöra kompetens - Intraprofessionell kommunika-
tion” visar hur samtalen om den egna professionella kompetensen genomförs 
av pedagogerna i yrkesgrupper. I kapitel 7 ”Samverkansgrupperna” redovi-
sas hur teamkollegorna uppfattar det specialpedagogiska bidraget i habilite-
ringsarbetet. Slutligen sammanfattas och diskuteras avhandlingen utifrån 
forskningsintressets olika utgångspunkter, i kapitel 8. 

Tabeller och figurer i avhandlingen numreras efter kapitelnummer och 
den ordning de presenteras i aktuellt kapitel. Fotnotssystem används för att 
ge indirekta referenser, hänvisningar till litteratur och annan information 
som inte redovisas i texten, i övrigt används APA systemet. I avhandlingen 
benämns respondenterna omväxlande pedagoger och specialpedagoger. Spe-
cialpedagog är benämningen enbart för pedagoger med examensgrundad 
påbyggnadsutbildning. Olika yrkeskategorier i barn- och ungdomshabilite-
ringarnas team är organiserade i yrkesgrupper, varav pedagogerna utgör en. 
Det är en sådan yrkesgrupp som åsyftas då begreppet används. Habilitering 
är ett begrepp som betecknar såväl den direkta verksamheten som benäm-
ning på organisationen. Förskola används här för pedagogisk verksamhet för 
barn från noll till och med sex år. 
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KAPITEL 2  VERKSAMHETSFÄLT OCH 
KUNSKAPSOMRÅDE 

Av inledningskapitlet framgår att pedagogerna inom barn- och ungdomsha-
biliteringen är förskollärare vars grundutbildning är inriktad mot barns ut-
veckling, socialisation, lek och lärande. Genom arbetet med barn med funk-
tionshinder har de kommit in i ett nytt verksamhetsfält. I det här kapitlet görs 
en genomgång av styrdokument och andra handlingar som reglerar verksam-
hetsfältet. Ambitionen är att visa hur barn- och ungdomshabiliteringen vuxit 
fram, bakomliggande intentioner, centrala begrepp och uppdragets innebörd. 
Genomgången bildar en ram för pedagogernas samtal om sin kompetens. 
Här redovisas också forskning och teoribildning som berör och påverkar 
yrkesgruppens uppdrag inom verksamhetsfältet. Specialpedagogiska per-
spektiv och teoribildning som utgör pedagogernas kunskapsområde, liksom 
något om specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, presenteras under rubri-
ken specialpedagogik. Kapitlet avslutas med ett avsnitt med frågor och per-
spektiv inför den empiriska studien 

2.1 Barn- och ungdomshabiliteringen – 
verksamhetsfältet 
 
2.1.1 Verksamheten i ett samhällsperspektiv 
Vid genomgången av olika dokument framgår det att 1970-talets politiska 
intentioner för barnomsorgen banade väg för pedagogernas nuvarande roll 
inom barn- och ungdomshabiliteringen. I barnstugeutredningen (SOU 
1972:26) ges bland annat förslag om tjänster som förskolekonsulenter för 
verksamhet i landstinget.  

Habilitering som begrepp och verksamhet 
Habilitering18 som begrepp började användas under 1950- och 1960-talen. 
Det gällde behandling av barn med rörelsehinder och var då en beteckning 
för en medicinsk specialitet (Bille & Olow, 1999; Ds S 1979:12). Det första 

                               
18 av latinets habilis som betyder ”göra duglig” 
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dokumenterade begreppet habilitering återfinns 1970. Erkännandet som en 
specialitet inom barnmedicin gavs 1977 (Högberg, 1996). Den medicinska 
habiliteringen innefattade på ett tidigt stadium också förskoleverksamhet. 
Barnomsorgsgruppen (Ds S 1976:7; SOU 1975:87) tillsattes 1973 och an-
vänder begreppet habilitering i en vidare bemärkelse. 

Barnomsorgsgruppen ansluter sig emellertid till den vidare definition som in-
nefattar alla särskilda stöd och träningsinsatser av medicinsk, social och pe-
dagogisk karaktär för samtliga grupper av barn (Ds S 1976:7, s. 2) 

1977 tillsattes en annan utredande grupp ”Omsorgskommittén” vars uppdrag 
var att utreda habiliteringen. I Allmänna barnhusets konferensrapport ”Sam-
ordnad habilitering” 1978 påtalas familjers svårigheter att få sina allmänna 
och grundläggande behov av stöd tillgodosedda. Där sägs att familjerna 
tvingas konsultera olika specialister som alltför ensidigt inriktar sig på det 
dominerande handikappet (Ds S 1979:12, s. 14). Av direktiven framgår att 
en samordnade habilitering förväntades garantera en tillämpad ”helhetssyn” i 
arbetet. Ett första förslag om samordnad habilitering läggs 1979 i en statlig 
utredning (ib). Den bärande tanken var att samordna den service och det stöd 
som tillhandahölls i kommuner och landsting för barn med psykiska utveck-
lingsstörningar och med rörelsehinder, och deras familjer. Stödet skulle ges i 
distriktsarbetslag, under en central habiliteringsorganisation och i samverkan 
med andra verksamheter inom kommun och landsting. Den totala organisa-
tionen var tänkt att utgöra ”plusinsatser” utöver det skola och kommuner 
erbjuder, ett ”skyddsnät” för att garantera den service - medicinsk, pedago-
gisk, psykologisk och social som behövdes i det enskilda fallet (ib., s. 51). I 
slutbetänkandet från den statliga omsorgskommittén 1981 valde man att låta 
habiliteringens uppdrag omfatta alla funktionshinder och barn- och ungdo-
mar upp till ca. 20 år. Ett grundläggande synsätt framhålls: 

att utgå från varje barns och familjs grundläggande behov av medicinska, 
psykologiska, pedagogiska, sociala, tekniska och ekonomiska insatser – dia-
gnoser skulle inte bestämma tillgänglighet till ett allsidigt stöd (SOU 
1990:19) 

Habiliteringen är tänkt att samordna och komplettera olika insatser. Den 
bakomliggande insikten, att de svårigheter som tidigare behandlades som en 
medicinsk problematik kräver och aktualiserar samverkan med pedagogiska 
och sociala kompetenser, framträder med all tydlighet.  

1982 bildades Tvärsektionen (TS) en samverkansgrupp med valda repre-
sentanter, kliniker, från olika yrkesgrupper19 inom barn- och ungdomshabili-
teringen. Gruppen diskuterade bland annat målsättning, innehåll och kompe-

                               
19 1993 var det sju - arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, sjukgymnaster 
och specialpedagoger (Tvärsektionsgruppen, 1993).  
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tensutveckling inom habiliteringen (Åhsgren, 2003a). 1986 förstärktes grup-
pen av föräldraorganisationerna RBU, FUB och FA20. I arbetslagen, som 
benämndes team, utvecklades efterhand kompetensen att arbeta familjeorien-
terat, huvudsakligen genom erfarenheter. Det fanns ett intresse från omvärl-
den som visade sig i forskning, utredningar och utvecklingsarbeten (Åman, 
2004; Bille & Olow, 1999; Högberg, 1996). 

1989 års handikapputredning (SOU 1990:19) angav flera bärande princi-
per21 som gäller familjer där barn har funktionshinder. Den första är barns 
och familjers delaktighet i samhället. Det påtalas att barn- och ungdomshabi-
literingen är en av flera habiliterande aktörer för barn med funktionshinder. 
Föräldrars samlade uppfattningar och önskemål om stöd visade sig vara lik-
artade oavsett funktionshinder. De hade uttalat önskemål om, förutom kvali-
ficerade insatser och tidig diagnos, en samverkande person med helhetssyn 
som kunde ta ett övergripande ansvar för samordning av insatser. I betän-
kandet (SOU 1991:46) betonas självbestämmande och inflytande. Samver-
kan ska ske på föräldrarnas villkor med hänsyn till helhet och kontinuitet. 
Utredarna föreslår att landstingskommunens åläggande att upprätta och ana-
lysera organisationsplaner för alla insatser, även utanför det egna landstings-
området, ska lagregleras (tillgänglighet). Också den individuella planen, som 
upprättas i samverkan med familjen, förväntas samordnas med aktuell kom-
munal verksamhet. Därutöver är landstingskommunen skyldig att organisera 
särskild föräldrautbildning. I Socialstyrelsens uppföljning 1994 påtalas att 
”barn med behov av särskilt stöd” är en grupp som saknar enhetlig defini-
tion. Enligt socialtjänstlagen omfattas i begreppet: 

barn vars svårigheter kan ha sin grund i fysisk, psykisk, social eller emotio-
nell skada eller ha uppstått genom bristsituation i uppväxtmiljön (Socialsty-
relsen 1994:4, s. 70). 

Personalen i barnomsorgen ansåg att det, utifrån en sådan definition, handla-
de om upp till 30 % av barnen. Barnomsorgens hade svårigheter att tillgodo-
se barnens behov. Stora barngrupper och lägre personaltäthet uppfattades 
snarast orsaka särskilda stödbehov hos barn. Personalens fortbildning, stöd 
och handledning hade minskat på många ställen (ib. s. 77). Samma år, som 
dessa svårigheter att tillgodose alla barns behov utifrån de givna intentioner-
na påtalades av Socialstyrelsen, kom 1994 års Lag om Stöd och Service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Kommunerna tog, med LSS, över ytterligare 
delar av det ansvar som legat på landstingens omsorgsnämnder, vilket gav 
återverkningar på den samordnade habiliteringen (Högberg, 1996). LSS, 

                               
20 Svensk habilitering förändras, skriver TS ordförande Ingegerd Åhsgren i Hab-bladet 
(2003). Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har tagit över en del av det arbete som TS 
utfört. 
21 bärande etiska grundpelare är självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet, 
kontinuitet och helhetssyn, SOU 1991:46 
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liksom 1985 års omsorgslag, är en pluslag som träder i kraft när det erfordras 
specifik kompetens.  

Efter betoningen av samverkan mellan kommunala och landstingstings-
kommunala verksamheter under 1980-talet ger texterna i officiella dokument 
från mitten av 1990-talet andra signaler. Formuleringarna gäller organisation 
och ansvar mer än stödet för barn med funktionshinder och för barn med mer 
tillfälliga stödbehov22. I allmänna råd från Socialstyrelsen 1995 poängteras 
att en generellt god kvalitet i barnomsorgen är den viktigaste insatsen. Det 
påtalas att det i barnomsorgen förekommer samarbete mellan olika stöd- och 
behandlingsverksamheter, vilket kan ge upphov till oklarheter om vem som 
gör vad. Samverkan med bland annat barnhabiliteringen, menar man, aktua-
liseras endast då det gäller ett fåtal barn som behöver anpassade grupper. För 
särskilda stödinsatser bör stödteam med specialpedagogisk kompetens byg-
gas upp centralt i kommunerna (Socialstyrelsen 1995:2). Under 1990-talet 
förekom lokala samverkansprojekt mellan kommuner och landsting23. 1998 
skriver barnpsykiatrikommittén att det endast är drygt hälften av landets 
kommuner som kan erbjuda personalen handledning och konsultation av 
stödteam. Få kommuner har preciserade mål för barn i behov av särskilt 
stöd. De framhåller att specialteam och specialfunktioner24 inte får utvecklas 
på bekostnad av det generella stödet till barn och familjer i barnomsorg, 
skola och habiliteringens basteam (SOU 1998:31).  

”Funkisutredningen”25 (SOU 1998:66) lade förslag som gällde samver-
kans- och ansvarsfrågor mellan stat, kommun och landsting för elever med 
funktionshinder i skolan. I Propositionen (Regeringens proposition 
1998/99:105) anges att landstingets ansvar handlar om hälso- och sjukvårds-
frågor med habilitering och hjälpmedel. Därutöver nämns habiliteringen i 
samband med åtgärdsprogram och några specifika insatser i förskolan. Be-
hovet av att utveckla den specialpedagogiska kompetensen generellt och 
specifikt påtalas. I utredningens slutbetänkande (SOU 1998:66) hade habili-
teringens indirekta betydelse för framgångsrika insatser och handledning till 
skolan, uppmärksammats. Utredningen hade också föreslagit en översyn av 
habiliteringsverksamheten.  

                               
22 Sjöberg, 1997 visar att det inom förskolan är två nivåer som bestämmer begreppet barn i 
behov av särskilt stöd. Den första nivå gäller de barn som personalen söker extraresurser för. 
Där krävs extra insatser oavsett personalens kompetens och barngruppens storlek. Den andra 
nivån gäller den problematik som personalen försöker komma tillrätta med genom att använda 
gängse förskolepedagogiskt arbetssätt. Där kan personalen behöva stöd i form av handled-
ning.  
23 Se t.ex. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 1997 
24 Utredarna förordar fortsatt och fördjupat samarbete mellan barnhabiliteringen och barn-och 
ungdomspsykiatrin. De visar att det finns behov av specifik och fördjupad kompetens (SOU 
1998:31, s. 230) 
25 Funkis – funktionshindrade elever i skolan 
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Specialpedagogiska Institutet26, en central statlig organisation med regi-
onalt uppbyggd struktur, ersatte från och med 1 juli 2001 SIH, Statens Insti-
tut för handikappfrågor i skolan. Landstings- och Kommunförbund gick då 
ut med ett gemensamt cirkulär (2001:89) för att meddela att landstingets 
ansvar för specialpedagogiska insatser för barn och unga i förskola, försko-
leklass och skola därmed upphört. I ett förtydligande framhålls att specialpe-
dagogerna inom habiliteringen inte ska ge handledning till förskolans perso-
nal, om inte särskilda överenskommelser upprättats. Fortsättningsvis är det 
Specialpedagogiska Institutet som svarar för handledning och utbildning av 
personalen vid förskolor och skolor (ib.). Den nya organisationen väckte 
många frågor om hur detta skulle komma att inverka på det pedagogiska 
uppdraget inom barn- och ungdomshabiliteringen.  

2002-2003 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning av barn- och ungdoms-
habiliteringens tillgänglighet för barn och ungdomar i olika åldrar och med 
olika funktionshinder (Socialstyrelsen, 2003). Resultatet av kartläggningen 
visar att det finns styrkor och brister, och att det förekommer skillnader inom 
landet då det gäller tillgången på habilitering. Socialstyrelsen föreslår åtgär-
der under nio punkter. Det gäller bland annat att samverkan internt och ex-
ternt behöver förbättras samt att innebörden av begreppen habilitering och 
funktionshinder bör diskuteras och förankras. Styrdokumenten visar att det 
som tidigare poängterades vara ett centralt uppdrag för barnhabiliteringen - 
att samverka med den kommunala verksamheten, främst förskola och skola, 
har frångåtts. Från att framhålla samverkan kring barn, eller barnet med fa-
miljen, poängteras nu organisation och ansvar. Organisation och ansvar var 
också återkommande teman i gruppsamtal med intresseorganisationer och 
myndigheter (kapitel 1; Åman & Lindberg, 2001). Många pedagoger vid 
barn- och ungdomshabiliteringar arbetar utan direkta uppdragsbeskrivningar 
(Åman, 2004). Därför är det av vikt att redovisa barnhabiliteringens princi-
per utifrån det pedagogiska bidraget. 

2.1.2 Barn och ungdomshabilitering - uppdragets principer 
Barnhabiliteringens uppdrag är, utifrån lagtexter, att ge stöd och service till 
barn med funktionshinder. Den internationella klassifikationen av funktions-
tillstånd, funktionshinder; och hälsa - ICF27 (WHO, 2001) ger en vägledande 
struktur för insatserna. Då det handlar om kroppsfunktion är det vanligen 
den medicinskt utbildade personalen, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter 
och logopeder som efterfrågas. Om det är utvecklingsförseningar engageras 
exempelvis vanligen psykologen och pedagogen. Björck-Åkesson och Gran-
lund (2005) menar att specialpedagogen efterfrågas då det handlar om bar-
nets aktivitet, delaktighet och för miljöbetingade faktorer. Habiliteringens 

                               
26 se också MYS-utredningen U 2000:01 
27 International Classification of Functioning, Disability and Health 
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huvuduppgift gäller barn och familjer. Larsson (2001) beskriver organise-
randet av servicen som en komplex process. Insatsernas innebörder och 
funktioner, som begriplig verksamhet, konstrueras i samspel mellan personal 
i olika verksamheter, de professionella och den berörda familjen. I uppdraget 
förekommer vissa honnörsord som är bärande och därmed styr organisatio-
nen och arbetssättet. Den samordnade habiliteringen bärs fram av ett famil-
jeperspektiv med närhet och tillgänglighet för föräldrar och andra anhöriga, 
liksom helhetssyn förutom normalisering och integrering, som viktiga prin-
ciper. Det uttrycks vara en del av det allmänna familjestöd som byggdes upp 
från 1940-talet i avsikt att skapa likartade villkor för barnfamiljer (Ds S 
1979:12). Det var främst utifrån familjernas behov som samordning och 
helhetsperspektiv betonades i olika dokument med början under 1970-talet. 
Under 1990-talet tillkom begreppet delaktighet. 

Familjeperspektiv 
Larsson (2001) skriver att den samhälleliga service som byggts upp kring 
familjer med barn med funktionshinder har formats av politiska ambitioner. 
Föräldrar och barn, familjer, omnämns först under 1970– och 1980-talet 
visar hans historiska redovisning av utvecklingen28. 1977 års omsorgskom-
mitté framhåller närhetsprincipen och skriver att insatserna så långt som 
möjligt ska ges i barnets hemmiljö och i närheten av hemmet (Ds S 1979:12, 
s. 5). En sådan skrivning kan uppfattas inkludera förskolan om barnet har en 
regelbunden vistelse där. 

Utgångspunkter för habiliteringen och allsidiga stödinsatser i olika miljö-
er ska vara att familjerna, vuxna och barn, får stöd och service som både ser 
till familjens och till enskilda familjemedlemmars behov (SOU 1991:46, sid. 
150). I en lägesrapport 1990 (SOU 1990:19) framhålls att stödet ska ge fa-
miljerna möjlighet att vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra 
familjer. I utredningen har familjer framhållit behovet av att ha någon som 
för deras talan, någon med helhetssyn på barnets situation, någon som över-
för kunskaper och tar ansvar för planering av insatser (sid. 125). Habilite-
ringens insatser har efter hand övergått från att vara barncentrerade till att 
fokusera familjen. En studie av Adolfsson och Resare (1999) visar att föräld-
rar föredrar en samarbetsmodell som främjar deras delaktighet. Carlhed 
(1998) påtalar, i en studie av föräldrars uppfattningar om stödet från barnha-
biliteringen, att lagstiftningens intentioner om familjeorienterad habilitering 
inte har genomförts. Stödet sammanfattas som tre övergripande ”instanser” 
det personliga mötet, arbetssättet och organisationen, utifrån föräldrars öns-
kemål och hur situationen uppfattas. I det personliga mötet efterfrågar för-
äldrarna exempelvis trygghet och förtroende, personalens intresse för männi-
skor och förmåga att visa empati. Avseende arbetssättet efterfrågas adekvat 

                               
28 Då betonades normalisering och integrering, att barn med utvecklingsstörning får växa upp 
med föräldrarna i Larsson, 2001, s. 8.  
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information, att hela familjens behov bekräftas, att teamet är samkört och 
interventionen anpassas efter familjens egen process. Likaså efterfrågas en 
kontaktperson. Då det gäller organisationen är önskemålet tillgång till ”rätt” 
personalkategori och en kontinuitet i kontakten, liksom trevlig mötesmiljö. 
Det är främst då det gäller arbetssättet, som det finns diskrepans mellan öns-
kemål och upplevd verklighet.  

Barnhabiliteringen kan beskrivas ur tre perspektiv, enligt Högberg (1996); 
föräldrarnas, personalens och organisationens. När perspektiven inte över-
ensstämmer påverkar det mötet mellan föräldrar och personal. Högberg me-
nar att habiliteringens grundläggande syfte är att bistå familjerna att återska-
pa ett fungerande familjeliv. Carlhed (1998) gör en genomgång av tidigare 
forskning och lyfter fram faktorer som hindrar och faktorer som främjar 
samarbetet mellan föräldrar och personal.  

Hindrande faktorer i samarbetet 
• brister i systemen dvs tid, rutiner, utbildning om samarbete…  
• personalens arbetssätt  - arbetar inte familjeorienterat … 
• egenskaper hos personalen – dåligt självförtroende, kylighet …  
• hos föräldrarna saknas förmåga till att kommunicera, formulera mål … 

Främjande faktorer i samarbetet 
• överensstämmelse mellan filosofi/värderingar och arbetssätt … 
• i personalens arbetssätt –viljan att arbeta familjeorienterat … 
• egenskaper hos personalen – gott självförtroende, tålamod … 
• hos föräldrarna – att vilja samarbeta, höga förväntningar på personalen … 

Den familjeorienterade habiliteringen kan diskuteras ur flera perspektiv. 
Carlheds sammanställning lyfter fram familjers behov som kan relateras till 
de rättigheter de har enligt svensk lagstiftning. Utmaningen ligger i att se de 
professionella och föräldrarna som jämbördiga deltagare i habiliteringspro-
cessen (Carlhed, 2003). Ytterligare studier aktualiserar relationen mellan de 
professionella och föräldrarna (McConkey, 2005; Carlhed, Björck-Åkesson 
& Granlund, 2003; Osher & Osher, 2002). Forskningen har presenterats i 
syfte att visa hur familjeorienterad habilitering utmanar pedagogernas kom-
petens. Av Carlheds redovisning ovan framgår att den kompetens som efter-
frågas huvudsakligen gäller personliga egenskaper och relationell förmåga 
till kommunikation och bemötande av familjen. Det framstår som om sam-
verkan, relationer och förhållningssätt uppfattas som betydelsefulla faktorer 
av flera parter i habiliteringsarbetet. 

Helhetssyn 
Danielsson och Liljeroth (1983) finner att det då relativt nya ”modeordet” 
inom skola och vård har en diffus användning och många definitioner. Ut-
ifrån officiella definitioner finns det tre kategorier av helhetssyn: diagnos-
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tisk, organisatorisk samt utifrån individen. Den diagnostiska innebär att ta 
hänsyn till så många symptom som möjligt liksom många aspekter av ut-
vecklingen. Organisatorisk menar Danielsson och Liljeroth är det vanligaste 
och relateras till insatser i olika miljöer. Vid en helhetssyn på individen finns 
två olika definitioner. Den ena är att beskriva många olika egenskaper. Den 
andra är att formulera sig i objektiva beskrivningar av individens stödbehov 
snarare än i negativa beskrivningar av hinder. Kylén (1979; 1985) har givit 
en kunskapsteoretisk grund för begreppet. Han talar då om individen utifrån 
biologiska och psykologiska utvecklingsfaktorer i möte/samspel med den 
fysiska miljön ur socialpsykologisk vinkel. Han menar att det finns ett behov 
av struktur kring kunskaper om begåvningshandikapp, kunskaper som berör 
såväl den enskilda individen som alla samhällets kunskapsområden. Helhets-
syn gäller därmed samspel mellan många faktorer på alla nivåer. 

Janson, Hagelin och Hermodsson (1990) visar att helhetssyn efterhand 
givits en ideologisk innebörd som tenderar att stå i motsättning till vetenskap 
och beprövad erfarenhet. I förslaget till samordnad habilitering (Ds S 
1979:12), ges inledningsvis en förklaring till begreppet på organisationsni-
vå, utifrån att kunskapsområden anses vara ojämnt företrädda inom lands-
tinget. Förslaget sammanfattas i fem punkter där den andra punkten är ”för-
stärkt helhetssyn” vilket förklaras med behovet av olika typer av insatser; 
medicinska, sociala, psykologiska och pedagogiska. Kommittén menar att 
samordningen garanterar att en helhetssyn tillämpas (ib., s. 3). Några sidor 
längre fram i promemorian läggs förklaringen på individnivå och behovet 
ska, underförstått, tillgodoses genom olika kunskapsområden.  

Helhetssynen: de handikappade barnens och ungdomarnas behov bör bli all-
sidigt tillgodosedda (Ds S 1979:12, s. 5) 

Begreppet helhetssyn förekommer också i ett kursmaterial riktat till personal 
som arbetar med förskolebarn inom kommun och förskola (Socialstyrelsen, 
1978). Då är begreppet problemanknutet och med ett visst miljöperspektiv. 

Att tillämpa helhetssyn innebär att man försöker se mångsidigheten i barnens 
och föräldrarnas liv. Man försöker förstå att ett problem har många bottnar, 
Samma symtom eller problem kan beskrivas och ge sig till känna på olika 
sätt beroende på vilken människa det gäller, vad som beskrivs och vem som 
beskriver (ib., s. 39) 

Samverkansutredningen (SOU 2000:114) anger att det var den splittrade 
lagstiftningen och behovet av samverkan mellan kommun och landsting, om 
arbetsformer kring barn och unga missbrukare, som föranledde det nya syn-
sättet. Det diskuterades inför SOU 1980:620 nuvarande Socialtjänstlagen. 
Det är principer som känns igen från omsorgskommitténs förslag till sam-
ordnad habilitering. 
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Socialutredningen myntade ett ”nytt” synsätt - de övergripande principerna 
om helhetssyn, normalisering, närhet och kontinuitet i sitt första principbe-
tänkande Socialvården; Mål och medel (SOU 1974:39). Helhetssyn innebär 
att se till den enskilda människans hela livssituation och detta i ett längre 
tidsperspektiv och inte lösryckt ur sitt sammanhang. (SOU 2000:114, s. 54) 

Här gäller helhetssyn återigen individen med tyngdpunkt på livssituation, 
sammanhang och tidsperspektiv. I SOU 1990:19 däremot uttrycks det an-
knutet till professionalism och kompetens, genom att man anför planering 
och arbetets genomförande. Det handlar om att ta hänsyn till familjens syn-
punkter, och att se till innehåll och former för samverkan mellan verksamhe-
ter och organisationer. Respekten för den personliga integriteten uttrycks i 
sammanhanget genom att framhålla att ingen får kränkas (s. 82). I Socialsty-
relsen (2003) ses målet för samordningen av insatserna som ”en konstruktiv 
helhet” för individen (s. 31). Frågan om helhetssyn framstår huvudsakligen 
som ett synsätt på individ, barn och familj. Utifrån det professionella syste-
met framträder det som en anmaning att samordna insatserna. I styrdoku-
ment används begreppet för att framhålla, vid tidpunkten, gällande politiska 
intentioner. 

Samordnad och samverkande verksamhet 
Den samordnade barn- och ungdomshabiliteringen syftar främst till att möj-
liggöra samverkande insatser av professionella med olika kunskapsområden. 
Janson, Hagelin och Hermodsson (1990) ser samverkan som ett i grunden 
praxisorienterat begrepp, som stundtals givits en snarast ideologisk syftning i 
policydokumenten. I princip skulle samverkan kunna utvärderas i relation till 
ställda mål, eftersom den är effektinriktad (ib., s. 61). Av olika styrdokument 
framgår att samverkan också gäller mellan yrkesverksamma i olika organisa-
tioner. Samverkan mellan kommun och landsting var föremål för utredningar 
och utvecklingsverksamhet under 1970-talet (SOU 1975:87, Ds S 1976:7). 
Socialstyrelsen (1978) ger då ut en studiehandledning och förslag till kurs-
uppläggningar, studiecirklar och studiedagar för yrkesverksamma i arbete 
med förskolebarn med funktionshinder inom kommuner och landsting. Av-
sikten var att de skulle arbeta från en ”gemensam plattform”, med samlad 
kompetens och gemensam planering av insatser från respektive verksamhet 
(s. 46), för att nå allsidigare problemlösningar. 1985 ligger tyngdpunkten på 
ledning och organisation då Socialstyrelsen skriver att den samordnade habi-
literingsorganisationen underlättar kunskaps- och erfarenhetsförmedling till 
socialtjänst och skola. Gällande arbetssätt i förskolan, anges att det finns 
medicinskt anknutna kunskaper inom habiliteringen. Om det gäller de peda-
gogiska kunskaperna inom habiliteringen är osäkert. Sjöberg (1998) visar att 
samverkan mellan förskola, habilitering och kommunens samordnare inte är 
oproblematisk. Hon pekar på betydande svårigheter i trepartsrelationen. En 
del ligger i att yrkesgrupper, som förskollärare, psykologer och socionomer, 
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finns i de olika organisationerna men företräder olika traditioner. Habilite-
ringens personal agerar med stöd av sin expertroll medan de kommunala 
rollerna är mer otydliga. De olika planerna, som de facto upprättas för barnet 
inom kommunen och vid habiliteringen, samordnas inte. Studien visar att 
många olika personer arbetar för och med barnet men att de har svårt att 
samordna sig över organisationsgränserna. Sjöberg uppfattar att den egna 
professionens intressen, förutom rädslan att förlora jobbet, gör att de olika 
parterna framhåller den egna betydelsen för barnets utveckling. Det krävs 
initiativ till nya mötesplatser för barn och vuxna, skriver hon. 

Samverkan som form och uppdrag vid barn- och ungdomshabiliteringen 
gäller mellan teammedlemmar, med familjerna, men också externt mot för-
skola och skola (Socialstyrelsen, 2003). Det påtalas att landstingen besitter 
god kunskap om de barn som har kontakt med habiliteringen och som kan 
vara till nytta för skolan på flera sätt. Socialstyrelsen anser, utifrån ett kart-
läggningsarbete, att samverkan såväl externt som internt behöver förbättras. 
Samverkansutredningen (SOU 2000:114) pekar särskilt på familjer och 
barns svårigheter. Familjer med barn som har ett omfattande stödbehov upp-
lever att varje förändring i barnens liv innebär ”en kamp” med myndigheter 
och professionella.  

Genomgången av policydokumenten visar att det finns intentioner om 
samordning av insatser i det dagliga professionella arbetet med barn och 
familj, liksom organisatorisk samverkan. I gruppsamtal (Åman & Lindberg, 
2001) med intresseorganisationer och myndigheter engagerade just samver-
kansfrågor deltagarna. Intresseorganisationerna påtalade att familjer kom i 
kläm på grund av de begränsningar som cirkuläret (2001:89) givit pedago-
gen från habiliteringen i förhållande till förskolan. Hur samverkan och be-
gränsningar i samverkan påverkar pedagogernas kompetens är av betydelse 
för avhandlingsarbetet. Janson, Hagelin och Hermodsson (1990) diskuterar 
samverkan som ett helhetssynens instrumentella begrepp, där språk och tän-
kesätt inverkar direkt på yrkesverksamheten. Det är inte de yrkesverksam-
mas kompetens och specifika bidrag som utgör utgångspunkter för policydo-
kumentens intentioner. Snarast förekommer en misstro mot specialistresur-
ser, ett slags antiprofessionalism. Tryggheten i den egna kompetensen och 
yrkesidentiteten sätts i fråga, inte bara då samverkan anbefalls, utan också då 
den regleras. Detta har tidigare redovisats, när det gäller barnhabiliteringens 
specifika kompetensbidrag till det pedagogiska arbetet i skolan.  

2.1.3 Teamarbete 
Arbete i team är centralt för den samordnade habiliteringen. Ett teamarbete 
av sådan karaktär fanns ursprungligen vid medicinsk habilitering. Pedagoger 
samverkade med barnläkare, ortoped, sjukgymnast och kurator redan innan 
psykologer, logopeder och arbetsterapeuter kom med i teamen. 1967 års 
omsorgsslag lade grunden till att arbetslag utvecklades i arbetet för barn med 
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psykiskt utvecklingsstörning. Där var det kurator och psykolog som utgjorde 
kärnan. Först därefter tillkom pedagoger och andra yrkesgrupper (SOU 
1990:19, s. 122). Omsorgskommittén (Ds S 1979:12) föreslår att den sam-
ordnade habiliteringen organiseras i arbetslag, ett central länsövergripande 
och flera geografiska distriktsarbetslag. Distriktsarbetslagen förslås få dia-
gnostiserande, behandlande, förmedlande och informativa funktioner. Ar-
betslagen kan bestå av fem till sex personer där varje medlem har särskild 
yrkeskunskap. Distriktsarbetslagen ska, förutom att arbeta nära barnet och 
familjen med behandling och information, medverka i utbildnings- och in-
formationsaktiviteter kring habiliteringsfrågor i barnhälsovård, socialtjänst 
och skola. Samordningen av insatserna förväntas ge personalen en breddad 
kompetens och förståelse för vad medicinska, psykologiska och pedagogiska 
insatser gemensamt innebär för barnets utveckling. Högberg (1996) skriver 
att teamarbetet fick en administrativ prägel genom betoningen av att medi-
cinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter skulle värderas lika 
utan någon gemensam teoretisk bas eller övergripande idé om vad barnhabi-
litering syftade till. Teamarbetet framstår som en organisatorisk idé med 
sikte på ett omfattande uppdrag riktat mot barn och familj, liksom mot för-
skola och skola och andra stöd- och vårdgivande samhällsinstanser. Det 
samverkande teamet infördes som begrepp för 25 år sedan. Högberg visar att 
det inte fanns någon gemensam teoretisk grund, vilket föranleder frågan om 
förutsättningarna för teamarbetet. 

Forskning om team 
Habiliteringsteamet är sammansatt utifrån interdisciplinära principer. Bailey 
(1984) ser interdisciplinära team som en funktionell enhet, sammansatt av 
individuella medlemmar som ger olika subsystem. Team är liksom roller 
dynamiska och förändras över tid. Interdisciplinära team bildas i syfte att 
genomföra speciella uppdrag. Flera forskare (McConkey, 2005; Granlund & 
Stensson, 1999; Sandberg, 1997; Bailey, 1984) beskriver teamens samman-
sättning och betydelse utifrån funktion och interaktion. Disciplinära, eller 
administrativa team, med autonoma professionsförtecken ses inte som team i 
egentlig mening. Multidisciplinära team är en grupp som diagnostiserar och 
planerar tillsammans. Varje profession är oberoende och påverkas helt be-
gränsat av andra professioner. I det interdisciplinära teamet finns en profes-
sionell interaktion, samtliga bidrar till resultatet. Det transdisciplinära tea-
met kännetecknas därutöver av att teammedlemmarna gemensamt ger varie-
rad service. De olika specialisterna inom ett sådant team ger och ges möjlig-
het att utbilda/utveckla varandra. Roller och ansvar delas av mer än en 
medlem. Problem som kan förekomma är interpersonellt motstånd att utbilda 
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andra för den egna disciplinen, menar Bailey29. Detta är frågor som upp-
märksammas i den första projektstudien (Åman, 2002). I enkätstudien 
(Åman, 2004) beskrivs förändringar i uppdraget över tid - ”från ensamarbete 
till teamarbete”, av informanter. I gruppsamtalen mellan intresseorganisatio-
ner och myndigheter diskuterades transdisciplinär problematik: att kun-
skapsområdet pedagogik kan användas av andra yrkesgrupper men att medi-
cin är ett skyddat område. Robinson, Anning och Frost (2005) studerar hur 
lärarens roll och identitet, påverkas i multidisciplinära team. De uppmärk-
sammar bland annat betydelsen av dynamiken i det tvärprofessionella. De 
pekar på specialistrollens dilemma i de dubbla identiteterna, i teamet respek-
tive yrkesgruppen. I artikeln framhålls betydelsen av att respektive kun-
skapsbas respekteras för att ett positivt transdisciplinärt lärande ska kunna 
utvecklas. 

Arman och Frölander (2000) redovisar, i en studie från en specialskola, 
hur olika professioners perspektiv tar sig uttryck i teamsamarbete. Ledning-
en, som ofta är pedagoger, lyfter fram pedagogisk kompetens men är också 
öppen för nära samverkan i team. Psykologerna visar ett starkt professionali-
seringsperspektiv och är mindre benägna för transdisciplinärt arbete. Karls-
son (2004) visar att fortbildning av team, ger effekter på förhållningssätt och 
samverkan. En annan forskare som studerar team och samverkan är Price 
(1990). Hennes studier gäller samverkansformer och dess förutsättningar 
inom olika specialistteam vid barnhabiliteringen. Hon kommer fram till att 
teamgemensam kunskapsutveckling är av betydelse såväl yrkesspecifikt som 
tvärvetenskapligt. Inbördes samverkan ger kunskapsutveckling förutsatt att 
kunskap och kompetens från enskilda teammedlemmar tas till vara. Price 
(1988) illustrerar utvecklingen från multidisciplinärt till interdisciplinärt med 
en bild av handen, som i den interdisciplinära hållningen visas med finger-
toppar som möts. Det menar hon symboliserar det gemensamma greppet och 
samverkan. Bilden av handen med texten ”Consensus symbol – I teamet 
söker man samförstånd”30 har sedan illustrerat ”Hab-bladet” informations-
skrift för Tvärsektionen för Barn- och ungdomshabiliteringar i Sverige 
(www.habcenter.org).  

2.1.4 Pedagogisk arbete i habiliterande verksamhet 
Handikapphistorien är sedan 1960 inne i en pedagogisk period menar Rönn 
(i Grunevald, 2002). Den styrande etiken har gällt de pedagogiska insatser-
nas utvecklingsbefrämjande möjligheter. Grunevald motsätter sig synsättet 
och framhåller att den övergripande etiken snarare har handlat om rättighets-
                               
29 Organiserade team strukturer och effekter på barn, familj och nätverk, kan diskuteras ur 
flera perspektiv. McConkey, 2005 förhåller sig kritisk till att bygga alltför omfattande profes-
sionella strukturer. Här diskuteras det ur yrkesgrupps- och kompetensperspektiv. 
30 År 2005 är texten under bilden borttagen Åhsgren (2003b) skriver i Hab-bladet att handen 
som metafor används av Keen (1992). 
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kraven (ib.). Det pedagogiska verksamhetsfältet inom landstinget har vuxit 
fram bl.a. genom lagstiftning om skolplikt. Särskolan hade sedan 1950-talet 
egna förskolor. Barnomsorgsgruppen (Ds S 1976:7) visar att förskoleverk-
samhet förekommer integrerad i barnhabiliteringen och att landstinget hade 
olika specialförskolor. De föreslår i sin utredning om handikappade barns 
förskolevistelse, att kommunerna fortsättningsvis ska vara ansvariga för all 
förskoleverksamhet för samtliga barn. ”Integreringen” förutsatte konkreta 
samverkansformer mellan landsting och kommun. I betänkandet (SOU 
1975:87) framhålls att särskilda habiliteringsinsatser som ges av specialut-
bildad personal som sjukgymnast, logoped och specialutbildad förskollärare, 
om möjligt ska förläggas till förskolan. Habiliteringen var tänkt att ingå na-
turligt i förskolevistelsen. Därigenom skulle förskolans personal bli förtro-
gen med sådan träning som med lätthet kan inordnas i förskoleaktiviteterna 
(s. 77). I betänkandet betonas att förutsättningen för integrering är att det 
sker kunskapsutbyte utifrån åtgärdsbehovet.  

Pedagoger anställda vid landstingens förskolor erbjöds tjänster som för-
skolekonsulenter, inom landstingskommunen, vilket aktualiserade behörig-
hetsfrågan. Hur det formulerades visar ”Ändring av behörighetsföreskrifter 
med stöd av 11 § förordningen (1986:565) om särskilda omsorger om psy-
kiskt utvecklingsstörda med flera”: Där framgår att förskollärare utgjorde 
nödvändigt komplement som rådgivare åt den kommunala förskolepersona-
len och som stöd till det enskilda barnet och dess familj. Man framhåller att 
särskilda förskolekonsulenter behövs för rådgivning i pedagogiska frågor 
och för annat stöd och därför även i fortsättningen ska ingå i omsorgsverk-
samheten. Därför ska lärare för förskoleundervisning (lärare 1) utan ledig-
förklarande förordnas på tjänst som förskolekonsulent. Förskolekonsulent 
skall ha - Förskollärarexamen samt speciallärarutbildning eller specialpeda-
gogisk påbyggnadsutbildning mot utvecklingsstörning (SOFS 1993:5 (M)). 
Omsorgsverksamheten i landstinget ska, utifrån förordningen, också efter 
1986 omfatta pedagogisk rådgivning. Uppdraget och behörigheten formule-
ras utan närmare angivelse av kompetens eller innehåll. Grundutbildningen 
är förskollärarexamen med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, vilket 
innebär dubbel behörighet. Uppdraget har därmed gått från kompetens för 
direkt arbete med barn, till att utgöra ett nödvändigt komplement i förskole-
verksamheten genom det rådgivande arbetet mot förskolepersonal. De sär-
skilda omsorgerna för barn och familj betecknas vara specialpedagogiska 
och rådgivande.  

Omformuleringen av pedagogens specifika uppdrag i policydokumenten 
är en tydlig följd av de politiska intentioner gällande barnomsorg, förskola 
och barnhabilitering som redovisats. Frågan är vad det innebär. Valet av 
yrkesbeteckning i dokumenten ger en vägledning. I dokument från 1970-
talet talas om förskollärare alternativt lekotekarie. Förskollärare ingår i de 
distriktslag som omsorgskommittén (Ds S 1979:12) föreslår för den samord-
nade habiliteringen. Lekotekarier ska fungera som konsulter tillsammans 
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med andra specialister som barnläkare, barnpsykiatriker, förstadielärare med 
flera. Distriktsarbetslagen föreslås ha diagnostiserande, behandlande, för-
medlande och informativa funktioner. Uppdraget är att upprätta behand-
lingsplan och förmedla kontakt med samhällsorgan som tillgodoser barnets 
behov. Pedagogiska delar av uppdraget i förslaget från 1970-talet kan utläsas 
indirekt genom utsagor om att medverka till utbildning och informationsak-
tiviteter kring habiliteringsfrågor för personal inom t.ex. barnhälsovården, 
skolan och socialtjänsten. I andra skrivningar preciseras det pedagogiska 
uppdraget: 

 
• de pedagogiska behoven kommer i förgrunden i förskoleåren och vid 

skolstart  
• prognoser ur pedagogisk aspekt gäller lämplig skolform och behov av 

stödåtgärder. 
• kännedom om habiliteringsbehov skapas genom rapporter från lekotek, 

fritidsverksamhet och skola 
• en samordning av lekotekens verksamhet med övrig habiliteringsverk-

samhet inom landstingen är angelägen och att lekotekarien därefter ska 
ingå i distriktsarbetslagen 

1989 använder Price beteckningen förskollärare och specialförskollärare 
samt i nästa rapport i samma projekt 1990, pedagog och specialpedagog. 
Beteckningen lekotekarie användes för övrigt begränsat efter 1970-talet. I 
Allmänna råd från Socialstyrelsen (1985:9) exemplifieras habiliteringens 
pedagogiska verksamheter med lekrådgivning till föräldrar och kostnadsfritt 
lån av särskilt anpassat material. Föräldrar kan ges stöd och vägledning av 
olika yrkeskategorier som specialutbildade förskollärare.  

Parallellt med att habiliteringen utvecklas, sker en expansion av den kom-
munala förskoleverksamheten. Socialstyrelsen utarbetar ett pedagogiskt pro-
gram för förskolan. Dahlberg och Åsén (1986) pekar på effekter av central- 
och lokalstyrning på verksamhetsnivå som innebär att förskollärarna förlorar 
makt och kontroll över sin arbetssituation. Om det är motsvarande utveck-
ling för förskollärare inom habiliteringen framgår inte av forsknings- och 
policydokument, men något om relationen mellan förskolan och habilite-
ringen finns dokumenterad.  

Under en konferens (PM 1988:51) om integrering av barn i förskolan 
1987 uttalar sig en speciallärare, med uppdrag inom barnomsorgen, om sam-
arbetet med personalen vid landstingets habilitering. Hon poängterar då att 
personalen inom habiliteringen är viktig för barnen och att samarbetet därför 
är nödvändigt. Hennes erfarenhet är att habiliteringens personal har svårt ”att 
släppa” barnen eftersom de arbetat med dem sedan de var små. Det kan tol-
kas som en uppfattning om att kontakten främst är känslomässig, jämförbar 
med en barn-föräldrarelation. Det är inte den professionella kompetensen 
som omtalas och efterfrågas. Specialläraren framhåller att kommunen bör ha 
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en egen resurs för handledning istället för att ”skjuta över” ansvaret på habi-
literingen. Vilken kompetens som habiliteringen bidrar med framgår inte, 
vilket är signifikativt också för policydokumenten. Socialstyrelsen skriver i 
Allmänna råd 1995:2 att det är viktigt att samarbete bygger på klarhet om 
respektive verksamhets ansvar, uppdrag och befogenheter. Det är ett uttalan-
de om strukturer och organisation. Inom dessa strukturer, och med uppdra-
get, förmodas erforderlig kompetens utvecklas. För habiliteringens pedago-
ger är det specialpedagogisk intervention för barn med funktionshinder och 
deras familjer. Förskolans uppdrag gäller pedagogiskt arbete med samtliga 
barn. Sjöberg (1997) visar att förskolans personal gör avväganden beträffan-
de möjligheterna att, inom ramen för ordinarie förskolepedagogik, ge de 
barn som så behöver, särskilt stöd. Här väger de in den egna kompetensen, 
barngruppens storlek och eventuella brister i hemmiljön. Den kompetens 
som efterfrågas när förskollärarens kompetens inte räcker till, bör rimligen 
vara specialpedagogisk.  

Som tidigare redovisats har pedagoger inom barn- och ungdomshabilite-
ringen förskolepedagogisk bakgrund. För avhandlingsarbetet är frågan hur 
pedagogen utvecklar en mer specifik kompetens för specialpedagogiskt arbe-
te viktig. Price (1989) visar i en studie vilka utvecklingsbehov som finns hos 
de olika yrkesgrupperna inom habiliteringsteamen. Förskollärarna uttrycker 
önskemål om kurser och att få ta del av nya forskningsrön inom specialom-
rådet. De har behov av att följa den förskolepedagogiska utvecklingen teore-
tiskt och praktiskt och önskar mer av samarbete mellan barnomsorg och 
habilitering. Handledning som företeelse är, av svaren att döma, en tämligen 
ny fråga. Det finns önskemål om pedagogisk och psykologisk handledning, 
liksom om utbildning att handleda personal som arbetar med barn med rörel-
sehinder. Det följs av en kommentar om att skolans och barnomsorgens per-
sonal också har rätt till kris (ib). Uttalanden här indikerar att det inte är pe-
dagogiskt relaterad, utan snarare terapeutisk handledarutbildning, som efter-
frågas. 1989 har ännu inte den nya specialpedagogutbildningen startat och 
handledning och konsultation är inte implementerade som pedagogisk verk-
samhet. Fortbildningsönskemålen gäller utveckling av kompetens främst 
relaterad till verksamheten i förskolan. 

Förskolekonsulenternas arbetsuppgifter var under 1990-talet övervägande 
riktat mot barn och familj. I det gemensamma teamarbetet integrerades andra 
yrkesgruppers habiliteringsförslag i pedagogens pedagogiska kunskap och 
kännedom om barnomsorgen (Granlund & Björck-Åkesson; 1993; Granlund, 
et al, 1993). Granlund och Björck-Åkesson beskriver ett uppdrag som kräver 
förmåga till problemlösning, samverkan och konsultfärdigheter, och som 
utvecklas genom fortbildning. I avhandlingens bilaga 1.1 redovisas resultatet 
av pedagogers skattning av sina arbetsuppgifter 1994 (Lindberg, 1995). Det 
var då ett varierat arbete med barn, föräldrar och förskola. Det förekom lek-
rådgivning och lekstimulans. Den vanligaste arbetsuppgiften var handled-
ning till förskolans personal.  
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Barnstugeutredningens intention, om samverkan och helhetssyn kring 
barn med funktionshinder i förskolan, var inte oproblematisk att genomföra. 
I en studie av utformningen av förskolevistelsen för barn med funktionshin-
der, liksom hur deras speciella behov formuleras och bemöts, redovisar Sjö-
berg (1998) fem synliga dilemman. 

 
• Är habiliteringsbesök och barnets behandling/träning föräldrarnas uppgift 

eller är det personalens ansvar? 
• Var går gränsen mellan träning och behandling? 
• Ska barnet stärkas enskilt eller i barngruppen? 
• Ska barn öva begrepp, sin rörlighet m.m. i förskolan eller ska förskolans 

stöd främst avse barns sociala utveckling? 
• Ska habiliteringens personal handleda kommunens resurspersoner eller 

ej? (ib., s. 48) 

Sjöberg kommer i sin studie fram till att det behövs riktlinjer för samverkan 
mellan landsting och kommun samt tid att bygga upp kontakter. Hon visar 
att det i båda organisationerna finns en tendens hos de professionella att se 
till egna intressen och framhålla den egna betydelsen för barnets utveckling. 
Det sker på bekostnad av en gemensam helhetssyn på barnet. Sjöberg visar 
också att specialpedagoger i habiliteringsarbetet har olika närhet till föräldrar 
respektive till förskola. Några specialpedagoger poängterar vikten av föräld-
ragrupper. Pedagogerna fungerar då som språkrör för föräldrarna och fram-
håller deras behov i kontakten med förskolorna. Andra av habiliteringens 
specialpedagoger ser mer till resurspersonernas utsatta situation i förskolan. 
För den kategorien specialpedagoger är det ett dilemma att förhålla sig till 
föräldrarna kontra avdelningens personal. De är inriktade på att utveckla det 
metodiska arbetssättet direkt med förskolans personal. Sjöberg uttrycker att 
dessa specialpedagoger har svårigheter att ställa upp på, vad de uppfattar är, 
föräldrarnas alltför höga krav på optimal träning för barnet. Detta visar skil-
da sätt att förhålla sig till uppdraget som samstämmer med resultatet av den 
andra studien (Åman, 2004) i projektet om specialpedagogens inom barnha-
biliteringen. Studien visar att de vanligast förekommande arbetsuppgifterna 
för pedagoger i habiliteringen var handledning till förskolans personal. Där-
efter angavs journalföring, rådgivning till föräldrar och kartläggning. Det 
direkta arbetet med barn såsom tidig lekstimulans, kom jämförelsevis långt 
bak på listan över arbetsuppgifter (Bilaga 1.2).  

Genomgången av de pedagogiska uppdragen visar att inriktningen speci-
fikt mot förskola och skola, med handledning och rådgivning, varit aktuellt 
under en tioårsperiod från några år in på 1990-talet. En kartläggning av pe-
dagogers arbetsförhållanden, under konferensen för yrkesföreningen ”Speci-
alpedagoger vid habilitering och lekotek” år 2002, visar att uppdraget förtyd-
ligats liksom att det är ett ökat fokus på familjen med fler utredningar och 
kartläggningar (Ericsson, 2003 i Medlemsnytt). Yrkestitlarna varierar med 
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benämningar som specialpedagog, förskolekonsulent, habiliteringspedagog, 
pedagog och/eller förskolepedagog. Arbetsuppgifter i tjänsten och föränd-
ringar och prioriteringar av uppdraget visar också variationer. Vissa samver-
kansavtal med kommuner har upprättats och på andra ställen pågår diskus-
sioner. Vissa landsting tar betalt för handledning andra ger handledning i ett 
övergångsskede (ib.). 

I Socialstyrelsens kartläggning (2003) av habiliterande och rehabiliteran-
de åtgärder, omnämns inte yrkesgruppen pedagoger specifikt. Den visar att 
pedagogisk hjälp i skolan är efterfrågad. Socialstyrelsen skriver att det gag-
nar barnet om kunskaper och erfarenheter, som finns inom landstinget, att 
klarlägga och förstå funktionshindret och dess konsekvenser, kan nyttiggöras 
genom samverkan. I kartläggningen påtalar familjerna att den bristande 
samverkan mellan habilitering och skola får konsekvenser i deras vardagsliv. 
Erfarenheten samstämmer med uppfattningar som framkom under grupp-
samtalen (Åman & Lindberg, 2001). Socialstyrelsen hänvisar till propositio-
nens stöd och service till vissa funktionshindrade, SOU 1992/93:159. Där 
framhålls att barn med funktionshinder kan ställa krav på kvalificerat stöd av 
”särskilt utbildad personal”. I kartläggningen (2003) uppger familjer att 
”personalen inte ser deras barn utan funktionshindret”. De är huvudsakligen 
nöjda med personalens kompetens, men efterfrågar bättre tillgång till insat-
ser från bland annat specialpedagoger. En sammanfattning av den mer indi-
rekta informationen i Socialstyrelsens rapport är att specialpedagoger behövs 
i ökad utsträckning för specifik information till skolan samt för det direkta 
arbetet i teamen. Otydligheten i landstingets uppdragsbeskrivning påtalas, 
vilket samstämmer med resultatet av projektstudie 2 (Åman, 2004).  

Genomgången av det pedagogiska uppdraget inom habiliteringen visar att 
utvecklingen frångått en betoning av förskolläraren som deltagare i distrikts-
arbetslagen. Då var det förmodligen den pedagogiska kompetensen för direkt 
arbete med barn som efterfrågades. En annan del av uppdraget var leken som 
framskrevs med lekotekariens konsultativa roll. Förskolekonsulentbeteck-
ningen var en markering av övergången till ett mer konsultativt uppdrag där 
samverkan med förskolan betonades. Samtidigt framhölls teamsamordning-
en. Det avspeglas i pedagogernas arbetsuppgifter åren 1995 och 2000 (bilaga 
1.1; 1:2). Under 1990-talet ökade betoning på handledningens betydelse. Det 
är därför angeläget att belysa det konsultativt handledande uppdragets karak-
tär, ytterligare.  

Handledning, konsultation och utbildning 
Konsultfärdigheter hos förskolekonsulenter relaterat till direkta insatser, 
diskuteras i en studie om effekter av fortbildning (Granlund & Björck-
Åkesson, 1996). Kunskaps- och arbetsområden som fortbildningen behandlat 
är relaterade till habiliteringsuppdraget och gäller tre nivåer, individ/barn, 
vardagsmiljö som familj och förskola samt konsultnivå. Individnivån gäller 
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barnets utveckling, funktionshinder och dess konsekvenser, samt planering 
och genomförande av insatser för barnet.  

I samband med att den kommunala förskolan tog över ansvaret också för 
barn med funktionshinder, kom pedagoger i landstingens habiliterande verk-
samheter under 1970-talet att få en funktion som förskolekonsulenter. Den 
samverkan som skrevs fram skulle för habiliteringen handla om informa-
tions- och fortbildningsfrågor liksom uppsökande verksamhet (Ds S 1976:7). 
Socialstyrelsen, liksom senare omsorgsstyrelsen, framskrev habiliteringsper-
sonalens konsultativa uppdrag och behovet av stöd och vägledning för för-
skolans personal. Från 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet poängte-
rades samverkan mellan landsting och kommun i form av fortbildning, in-
formation och handledning. Det konsultativa stödet uttrycks vara direkt och 
specifikt anknutet till förskolepedagogisk problematik och specifika barn. 
1995 skriver Socialstyrelsen att personalen i arbetet med barn ”med behov 
av särskilt stöd” kan behöva handledning och konsultation. Insatserna fram-
hålls vara allmänt kompetensförhöjande och man förordar att särskilda stöd-
team med specialpedagogisk kompetens byggs upp centralt i kommunerna 
(Socialstyrelsen 1995:2). 

Det som kan uppfattas vara konsultation (Granlund & Björck-Åkesson, 
1993; 1996; Björck-Åkesson et. al, 1988) utifrån specifikt barn i slutet av 
1980-talet, övergick till att benämnas handledning tio år senare31. I flera 
dokument förekommer begreppen samtidigt (SOU 1998:31). Handlednings-
begreppet framträder för övrigt också kombinerat med fortbildning. Hand-
ledning som ett specialpedagogiskt verktyg har beskrivits av flera forskare. 
Sahlin (2005) analyserar handledning som en utökad specialpedagogisk 
funktion i skolan. Bladini (2001) visar att handledningssamtalet inte är ett 
oproblematiskt begrepp. Det används synonymt med rådgivning, vägledning, 
konsultation och supervision32. Bladini ansluter sig till Lauvås och Handahl 
(1993) som lägger handledning i fältet mellan terapi och supervisionshand-
ledning. Bladini menar att specialpedagogers handledningssamtal syftar till 
att utveckla ett synsätt där barnets svårigheter inte uppfattas som specifika 
egenskaper hos individen, utan främst relateras till miljön, dvs svårigheter 
som uppstår i mötet mellan barnet och omgivningen. 

Förskolans assistenter eller resurspersoner är ofta nyckelpersoner för barn 
med särskilt stödbehov i förskolan. Dessa nyckelpersoner anses behöva 
kompetensökande insatser av olika slag. Habiliteringens pedagoger har 
framhållit att rådgivning/handledning är en nödvändig och central del av 
deras uppdrag (Åman, 2004; Lindberg, 1995). 1995 skriver Socialstyrelsen 
(1995:2) att kommunens specialteam kan ta över uppgiften. 2001 markerade 
kommun- och landstingsförbunden i cirkuläret (2001:89) att handledning var 
kommunens specialpedagog och Specialpedagogiska institutets ansvar. Carl-

                               
31 se t.ex. Åman, 1999; Åman; 2004 
32 se också Lauvås och Handahl, 1993. 
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beck-kommittén (SOU 2004:98) skriver att assistenterna i skolan har en vik-
tig pedagogisk funktion och därför behöver utbildning för sitt uppdrag. Den 
kompetens som ska uppnås gäller bemötande, attityder, funktionshindrets 
möjligheter och begränsningar samt den sociala utvecklingen hos barn och 
unga (s. 220). Carlbeck-kommittén talar inte om handledning här men frå-
gorna är desamma. En nyckelfråga torde vara om det är den specifika kom-
petens som habiliteringens specialpedagog besitter utifrån sin kunskap om 
barnet och familjen som efterfrågas eller om det är en mer generell special-
pedagogisk handledning eller utbildning som personer som arbetar i förskola 
och skola behöver.  

Lek och lekoteksverksamhet 
Det var leken och det pedagogiska arbetet direkt med barnet och i samverkan 
med föräldrarna som förde pedagogerna in i habiliteringen. I omsorgskom-
mittén (Ds S 1979:12) betonas lekotekets betydelse. I en bilaga refererar 
man till SOU 1978:5 barnomsorgsgruppens betänkande om föräldrautbild-
ning. Där redovisas lekotekens uppgifter, organisation och utveckling. 

Uppgifter 
”Verksamheten vid lekoteken i Sverige omfattar aktiv rådgivning, utlåning av 
pedagogiskt lekmateriel och lekträning med målsättningen att gradvis inöva 
olika färdigheter hos barnet. 

Lekoteken har kommit till för handikappade barn. Man vill genom att pe-
dagogiskt stimulera dessa barn på ett så tidigt stadium som möjligt, med ge-
nomtänkta och funktionsriktiga leksaker och ett tillrättalagt individuellt trä-
ningsprogram hjälpa barnen att nå maximal utvecklingsnivå efter deras förut-
sättningar. 

En viktig del av lekotekens verksamhet är den individuella lekrådgivning-
en, som innebär att lekotekarien genom att observera och samtala med barnet 
söker bilda sig en uppfattning om vilken lek och träningsmateriel som är 
lämplig. Barn och föräldrar erhåller upplysning om hur de leksaker som 
sammanställs för hemlån skall användas och varför de bör användas på ett 
visst sätt.  

Huvudregeln vid utlåningen är att barnet skall ha möjlighet att öva och be-
fästa intryck och begrepp i sin egen takt. 

Ibland sker samråd med sjukgymnast, logoped eller annan expertis vid 
sammanställningar av den lekmateriel som föräldrar och barn får till hemlån. 
Vid lekoteksbesökets slut gör man upp en tid för återbesök. Lånetiden brukar 
variera från sex till åtta veckor  

Lekoteken betjänar inte enbart enskilda barn och föräldrar utan också oli-
ka institutioner för handikappade och sjuka barn. Lekoteken tar också emot 
studiebesök i betydande omfattning.” (Ds S 1979:12, s. 38-39 i bilaga 2) 

Underlaget är tydligt överensstämmande med lekotekariernas verksamhets-
beskrivningar från samma tid. Syfte, målgrupp och samverkanspersoner 
liksom behovet av en specifik pedagogisk kompetens, framstår här med tyd-
lighet. Lekotekarien framhålls äga professionsspecifika arbetsredskap och 
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arbetsmaterial liksom ett klargjort tillvägagångssätt. I barnomsorgskommit-
téns betänkande benämns verksamheten lekterapi. Den pågående samverkan 
med olika instanser påtalas och ett visst remissförfarande föreslås. Vidare 
poängteras att verksamheten inte ska ersätta annan förskoleverksamhet och 
att den ska samordnas med landstingens övriga barnhabiliteringsverksamhet. 
Man förordar också en utbyggnad av lekotek i kommunal verksamhet, even-
tuellt i anslutning till öppen förskola. Omsorgskommittén skriver i sitt slut-
betänkande (SOU 1981:26) att lekoteksverksamheten syftar till att erbjuda 
lekrådgivning och stimulerande material som förutsättning för optimal ut-
veckling. Det framhålls att landstingen ska ta ansvar för det specialiserade 
lekoteket som en del av habiliteringens verksamhet. Lekoteksverksamhet är 
enligt Socialstyrelsen 1985 (1985:9) en samhällsinsats som habiliteringen 
bidrar med.  

1988 ingick lekoteksverksamheten till 80 % i habiliteringen visar en kart-
läggning (Björck-Åkesson, et al 1988). 84 % av undersökningens 134 peda-
goger var förskollärare och hälften vidareutbildade till speciallärare. Den 
lekotekarieutbildning som givits fram till mitten av 1970-talet hade ersatts av 
speciallärarlinjen gren 3. Föreningen ”Svenska lekotek” gav viss fortbild-
ningsverksamhet genom sina årliga konferenser. Förutom teman kring speci-
fika funktionshinder, gällde fyra av femton konferenser lek eller lekoteksar-
bete. Det framhålls att lekoteksverksamheten motsvarar ett reellt behov av 
”pedagogisk rådgivning hos föräldrar med barn med olika typer av handi-
kapp eller behov av särskilt stöd”. Studien speglar en optimism inför peda-
gogrollens förändringar. Lekotekarien har antagit mer av en konsultroll, 
främst i relation till förskolan, men även till teamen. En avslutande diskus-
sion gäller om stödet till barnen fortsättningsvis kommer att ges via försko-
lan. Vikten av att habiliteringens pedagog ser barnet i gruppverksamhet 
framhålls, liksom att förskolans personal får stöd av en specialpedagog med 
erfarenhet av barn med olika slag av handikapp. Utifrån Socialstyrelsens 
anvisningar är det föräldrarna som är lekotekariens/förskolekonsulentens 
uppdragsgivare. Det är på deras begäran och med deras samtycke som olika 
insatser kan göras, resonerar man. I rapporten poängteras att arbetssättet är 
att genom lek förmedla kunskaper och metoder, glädje och gemenskap till 
hela familjen (ib.). 

På vilket sätt har då leken och lekstödjande arbetssätt förts vidare av pe-
dagoger i habiliterande arbete? Projektets andra studie (Åman, 2004), som 
genomfördes vid millenniumskiftet visar, som tidigare redovisats, att lekar-
bete skattas lägre än arbetsuppgifter som ”handledning” och teamarbete. 
Ingen av pedagogerna använder yrkesbeteckningen lekotekarie. Den från 
Medlemsnytt tidigare rapporterade kartläggningen av arbetsuppgifter (Erics-
son, 2003) vid yrkesföreningens konferens 2002, visar att det då fanns leko-
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tek vid tre av 16 barn- och ungdomshabiliteringar33. Vid ytterligare två före-
kom vad som benämns lekarbete. I övrigt var det lekoteksverksamhet, lek-
rådgivning och utlåning av lekmaterial i skiftande grad från inte alls till om-
fattande. I artikeln anges att utbildning finns i Linköping, Malmö och Upp-
sala (ib.). På ett annat ställe i samma nummer av Medlemsnytt sammanfattas 
en föreläsning där en verksamhetschef vid en habilitering säger att pedago-
gerna, förutom kunskap om ”normala barns utveckling”, har stora kunskaper 
om brister i ett barns lek och hur det ska elimineras. Hon har ett önskemål 
om att pedagoger ägnar mindre tid åt utredningar på kroppsfunktionsnivå för 
att istället ta huvudansvaret för utredning och ”behandling” av lek på aktivi-
tets/delaktighetsnivå. I föreläsningen framhålls att pedagogerna utgör grund-
pelare vid den betydelsefulla lekanalysen. Utifrån medlemstidningen förefal-
ler leken tämligen central, vilket inte är överraskande i sammanhanget. En 
jämförelse kan göras med en beskrivning av specialpedagogens uppgifter i 
Hab-bladet (1/2003). Av 23 angivna punkter förekommer lekverksamhet av 
något slag i fem. Först kommer pedagogisk anknytning, utredning, kartlägg-
ning inför pedagogiskt arbete, åtgärdsprogram och stöd och handledning till 
personal och föräldrar. Vid den sjunde punkten anges lekobservationer och 
därefter andra arbetsuppgifter anknutna till lek. Resultatet av den nationella 
enkätstudien (Åman, 2004) visar att specialpedagoger snarare framhåller de 
habiliteringsgemensamma och mer generella specialpedagogiska insatserna. 
Det specifikt specialpedagogiska, bland annat lek och samspel, framträder 
mer begränsat i studiens dataunderlag. 

2.1.5 Pedagogens verksamhet inom habiliteringsfältet – en 
sammanfattning 
Pedagogen har sedan drygt 30 år arbetat inom ett växande habiliteringsfält. 
Arbetsuppgifterna har utvecklats från fokus på barnet, lek och lekrådgivande 
verksamhet, till ett mer konsultativt uppdrag. Samverkan i team med försko-
la och skola, men framförallt med familjerna, karaktäriserar verksamheten. I 
policydokumentens skrivningar framhålls familjeperspektiv liksom helhets-
syn. Det är av dessa styrdokument som det framgår en viss ambivalens i 
förhållandet mellan pedagoger i olika verksamhetsformer inom kommun och 
landsting. Genomgången av dokumenten visar att uppfattningar om hur 
samverkan ska utformas har skiftat över tid. Den specifika kompetensen 
framhålls, relaterad till behovet av information, utbildning och kontinuitet, 
framförallt för familjerna. Handledning som framträder som begrepp och 
verksamhet i början av 1990-talet aktualiserar frågan om specialpedagogisk 
kompetens. Det framträder uppfattningar om att specialpedagogisk kompe-
tens finns eller kan utvecklas inom kommunal verksamhet. Med det fram-
                               
33 Ett projektarbete har genomförts av fyra specialpedagoger. Alm Mårding, B. (2005) Små 
barn på lekotek. Stockholms Lekotek, Karolinska sjukhuset 2005 
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hålls den specialpedagogiska kompetensens generella karaktär. Det reser 
frågan om den specifika kompetens som pedagogerna i habiliteringen har 
eller behöver ha, som aktualiserades i gruppsamtal med intresseorganisatio-
nerna (Åman & Lindberg, 2001).  

2.2 Specialpedagogik – kunskapsområdet 
Vid genomgången av barn- och ungdomshabiliteringens framväxt framgår 
det att utvecklingen har gått från att pedagogen bidragit med förskolepeda-
gogiskt arbetssätt och lekoteksverksamhet, till vad som vanligen benämns 
specialpedagogik. Det framgår att lekpedagogik, pedagogik och specialpe-
dagogik förekommer som förtydligande av arbetsuppgifter i samma texter 
(Hab-bladet 1/2003). Lekoteksverksamheten har i kapitel 1 redovisats som 
historisk bakgrund och framväxt, samt i det här kapitlet som uppdrag inom 
den samordnade habiliteringen. Vad innefattar då det specialpedagogiska 
kunskapsområdet och vad bidrar det med i habiliteringsarbetet? 

2.2.1 Specialpedagogiska insatser – tidig intervention 
Pedagogen har sin bakgrund i det förskolepedagogiska fältet där leken är och 
har varit interventionen i behandlingsarbetet. Det kan betraktas som ett spe-
cifikt specialpedagogiskt bidrag34 i habiliteringsarbetet. Förskolepedagogik 
har en lång tradition av utvecklingsbefrämjande verksamhet. Därmed uppfat-
tas också en placering i förskolan, för ett barn med funktionshinder, som en 
intervention i sig. Att det inledningsvis var förskollärare som föreslogs ingå i 
teamen för den samordnade habiliteringen kan ses som en indikation på en 
sådan inställning. En ökande erfarenhet visade att det krävdes mer kunskap, 
än vad grundutbildningen ger, för att medlemmarna i teamen på ett kvalifice-
rat sätt ska kunna genomföra sina uppdrag (Stiftelsen Allmänna Barnhuset & 
Barnpsykiatrikommitén, 1997; Granlund & Björck-Åkesson, 1996; Högberg 
1996). 

Specialpedagogisk intervention i internationellt perspektiv 
Vid genomgången av internationellt publicerade texter om forskning anslu-
ten till habiliteringsarbete aktualiseras frågan om begrepp och kunskapsom-
råde. Insatser i de tidiga åren benämns i angloamerikansk litteratur ”early 
childhood intervention” för att markera att insatserna gäller behandlingsarbe-
te under barnets första år, tidig förskoleålder. I svenska texter översätts det 

                               
34 En tidigare studie (Åman, 2004) visar att pedagoger i habiliteringen beskriver arbetet och 
uppdraget i habiliteringsgemensamma, generellt specialpedagogiska och specifikt specialpe-
dagogiska termer. Under gruppsamtalen 2001, gjorde intresseorganisationerna motsvarande 
distinktioner. 
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ofta till habiliteringsåtgärder, eller tidig intervention, det senare ett mer 
begränsat använt begrepp. Det är ett tvärkunskapsområde och innefattar 
därmed mer än specialpedagogik. Specialpedagogik är i sin tur ett område 
inom pedagogiken vilket omfattar mer än förskoleåldrarna. Specialpedago-
gik som tidig intervention, har kartlagts i 17 europeiska länder, genom studi-
er initierade av European Agency for Development in Special Needs Educa-
tion (2005). Här redovisas det stöd respektive land erbjuder för barnen och 
deras familjer, samt hur stödet organiseras. Studien tar sin utgångspunkt i 
tidigare undersökningar inom Heliosprogrammet35, där två arbetsgrupper 
studerat tidiga insatser/intervention, inom utbildningsområdet respektive 
habiliteringsområdet. De 17 länderna ombads att ta del av dessa undersök-
ningar, revidera och komplettera och ta fram ny information. Varje land 
ombads också ge exempel på tre olika situationer, som illustrerar praktiken. 
Rent allmänt finns det en stor variation av stöd organiserat av olika myndig-
heter inom olika länder. I vissa länder samordnas, i likhet med i Sverige, 
utbudet för familjerna. Hälso- och socialvården är de vanligast förekomman-
de organisatörerna av tidiga insatser. Det visar sig dock att utbildningsområ-
det i ökande grad aktiverats i sammanhanget. Det gäller speciellt de länder 
som har tidig skolstart. Funktionella aspekter av tidiga insatser visar att det 
är ”en mångfald” av yrkeskategorier inblandade. Grundläggande områden, 
medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala områden, bildar basen i 
arbetslagen. Genomförandet av insatser betonar vikten av förebyggande 
åtgärder, omsorgsorganisation av miljön för barnet, liksom skolstarten. 
Trenden är att familjens roll, liksom vikten av att föräldrarna genomför det 
direkta arbetet med barnet, betonas. Betonas gör också betydelsen av barnets 
skolstart med informationsgivande åtgärder till föräldrar och skola. Skolstar-
ten innebär att lärarna också behöver utbildning och stöd. Det förekommer 
också resurscentra som ger information och stöd till barn och föräldrar utan 
att direkt delta i omsorgen (ib.).  

Den tidiga interventionens karaktär är, i likhet med det svenska habilite-
ringssystemet, samordnad av olika kunskapsområden. Ett av dem är pedago-
gik. Det är i den nära kontakten med barnet med olika funktionshinder och 
dess familj, liksom i övergången till förskola/skola, som specialpedagogiken 
har sitt uppdrag, enligt rapporten. Specialpedagogik som kunskapsområde 
förefaller inte problematiseras i den europeiska studien. Det som fokuseras 
är kunskaper och erfarenheter som behöver överföras för att fungera stöd-
jande i det praktiska arbetet med barnet. 

2.2.2 Specialpedagogik inom olika verksamhetsfält  
Stangvik (1994) menar att definitioner av specialpedagogik är knutna till 
olika sociala intressen och värderingar. Några i samhället har tagit sig mak-
                               
35 Third Community Action Programe in favour of disabled persons Helios II, 1993-1996 
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ten att framhålla sina perspektiv och definitioner. Vi definierar inom ramen 
för våra egna kunskapsparadigm, vilket ger såväl möjligheter som begräns-
ningar. Vad som framträder vid genomgången av olika texter där specialpe-
dagogik definieras, är att det sker utifrån olika antaganden. Kunskapsområ-
det specialpedagogik uttrycks huvudsakligen relaterat till två större verk-
samhetsfält. Det första handlar om tidig intervention/habiliteringsfältet 
(Björck-Åkesson, 2001). Det andra relaterar till skola och utbildning (Carls-
son & Nilholm, 2004; Helldin, 1998). I specialpedagogisk forskning och 
teoribildning beskrivs och förklaras kunskapsområdet utifrån verksamhets-
fält, vilket ger olika perspektiv. Dessa antaganden gäller ur ”skolperspekti-
vet” huvudsakligen en mer diskursiv analys, där specialpedagogik i skolan 
betraktas som samhällsföreteelse (Nilholm, 2004; Helldin, 2002) och mer 
begränsat som elevers och lärares arbetsplats. Vid ”tidig interventionsper-
spektivet” gäller de pedagogiska frågorna barnet, som vanligen har omfat-
tande funktionshinder, och närmiljön, familjen snarare än förskolan/skolan. 
Ibland framstår det som positioneringar där ”skolperspektivet” blir en dis-
kussion om inkludering (Börjesson, 1997), medan ”tidig interventionsper-
spektivet” diskuterar barnet med funktionshinder i dess miljö med begrepp 
som hälsa, aktivitet och delaktighet (Björck-Åkesson et. al., 2005; Socialsty-
relsen, 2003).  

En forskare som prövar ett kritiskt förhållningssätt avseende olika speci-
alpedagogiska perspektiv är Nilholm (2003). Han anger tre perspektiv som 
har avgörande betydelse för hur man ser på specialpedagogik. Ett kompensa-
toriskt perspektiv ligger nära det kategoriska36 som i korthet kan beskrivas gå 
ut på att förklaringar och åtgärder ges på individnivå. Nilholm diskuterar hur 
specialpedagogik i ett sådant perspektiv varit/är underordnad de medicinska 
och psykologiska rönen. Det kritiska perspektivet förhåller sig främst till det 
kategoriska perspektivet och normalitetsbegreppet. I ett kritiskt perspektiv är 
specialpedagogiken oönskad, då den ses som marginaliserande och värde-
rande. Det är ett ideologiskt synsätt där – 

skolans verksamhet förmår att möta varje barns behov utifrån dess egna för-
utsättningar, dvs. utan att behöva skapa ett segregerande språkbruk eller se-
gregerande institutionella arrangemang (ib., s. 18)  

 
Dilemma37-perspektivet betonar istället utbildningssystemets komplexitet, i 
ett uppdrag att anpassa sig till och utgå från den enskilda elevens förutsätt-
ningar och möjligheter, och samtidigt ge alla elever jämförbara kunskaper. 
Utbildnings- och betygssystemet är anpassat för att möta arbetsmarknadens 
behov. I dilemmaperspektivet gäller det att förhålla sig till paradoxen snarare 

                               
36 se t.ex. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001 och Persson, 1998 som visar hur rela-
tionellt respektive kategoriskt perspektiv ger konsekvenser för det specialpedagogiska arbetet 
i skolan 
37 Se också Haug, 1998 
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än att hitta lösningar. Nilholm (2004; 2003) ser de olika perspektiven som 
orienteringspunkter, nödvändiga att lyfta fram och klarlägga. Han efterfrågar 
samtalet om specialpedagogik och en beskrivande forskning som ger möjlig-
heter att förstå och reflektera. Tideman med flera (2004) beskriver också 
specialpedagogikens dilemma, men främst i förhållande till pedagogiken. Ju 
snävare pedagogiken definieras ju bredare görs specialpedagogiken, vice 
versa. I anslutning till tidig intervention och mer övergripande arbete med 
barn/elever med oomtvistliga funktionshinder framhålls specialpedagogik 
som tvärkunskapsområde utan ett kategoriskt perspektiv.  

Specialpedagogik som tvärkunskapsområde 
Björck-Åkesson, Granlund och Simeonsson (2005), Fischbein (2004; 2001; 
1996) liksom Björck-Åkesson (2001) och Danielsson och Liljeroth (1983) 
definierar specialpedagogik som ett tvärkunskapsområde. Danielsson och 
Liljeroth (1983) framhåller att specialpedagogiska frågeställningar kräver 
olika slags kunskaper från vetenskapliga områden som filosofi, sociologi, 
socialpsykologi, psykologi, pedagogik och medicin. Inom varje område finns 
olika slag av applicerbara teorier, som ställer krav på medvetenhet och en 
stabil filosofisk grund. För att nyttiggöras för specialpedagogiskt arbete be-
höver teorierna utvecklas och översättas, menar Danielsson och Liljeroth. 
Deras analys i början av 1980-talet var att specialpedagogik som ämne 
”flaxar mellan någon slags beprövad erfarenhet utan teoretisk grund och ett 
överlämnande till specialister utanför skolan”. Specialisterna försöker över-
föra sina kunskaper till praktiskt pedagogiskt skolarbete, ”handleda”, vilket 
inte enkelt låter sig göras och det uppstår motsättningar. Danielsson och 
Liljeroth ser specialpedagogik som ett praktiskt tillämpningsområde. Med 
sitt arbete från 1983 strävar de att utveckla specialpedagogik som ett ”själv-
ständigt ämnesområde med tillämpning inom skolan och för elever med ut-
vecklingsproblem” (s. 18). De ger ett tillämpat undervisningsanknutet per-
spektiv på specialpedagogik. Gemensamt för Danielsson och Liljeroth, Fis-
chbein och Björck-Åkesson är markeringen av individens/barnets och grup-
pens/familjens resurser, samt ett uttalat relationellt perspektiv. Fischbein och 
Björck-Åkesson visar genom sin forskning att specialpedagogiska forsk-
ningsområden omfattar såväl familjens behov och medinflytande, som speci-
alpedagogers verksamhet. 

Fischbein (1996; 2004) gör en jämförelse mellan nutida utveckling av 
specialpedagogik och den som pedagogiken tidigare genomgick. 1905 gavs 
pedagogik en bred definition innefattande sociologiska, filosofiska och psy-
kologiska fenomen med en betoning av samspelet mellan individuella fakto-
rer och omgivningens påverkan. Därefter utgick pedagogik under ett fyrtiotal 
år från psykologiska frågeställningar. Då psykologi blev ett eget ämne, ori-
enterade sig pedagogikämnet mot sociologin genom att betona omgivnings-
faktorer och lämnade därmed individfaktorer och psykologiska anknytning-
ar. Sättet att definiera specialpedagogik har genomgått liknande mönster som 
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inleddes med biologiska och psykologiska förklaringsmodeller, skriver 
Fischbein. Hon ansluter sig till Kyléns helhetsbeskrivning med individens 
samspel med miljön i olika kunskapsfält, psykologi, biologi, sociologi och 
fysisk miljö. Det psykologiska kunskapsfältet innefattar människan som 
tänkande och kännande varelse med individuella förutsättningar. Biologin 
innefattar kropp, hälsa och kondition, medan sociologin är ett omfattande 
kunskapsområde som handlar om samhället och t.ex. synen på avvikelser, 
undervisningen och specialpedagogikens plats och utformning under olika 
perioder. Den fysiska miljön gäller inte bara omgivningsfaktorer, som funk-
tionella lokaler, utan också den tekniska utvecklingen med anpassade hjälp-
medel (ib.). Danielsson och Liljeroth (1983) menar att de olika delarna i 
Kyléns modell inte relateras till varandra och därför ger en alltför begränsad 
teoretisk grund. Fischbein (1996; 2001; 2004), som i sin tur relaterar delarna 
med olika teoretiska utgångspunkter till varandra, framhåller helhetsstruktu-
ren och dynamiken i Kyléns modell. Specialpedagogik fokuserar samspelet 
mellan individ- och omgivningsförutsättningar. Den behandlar frågor och 
riskfaktorer på såväl individ, grupp som samhällsnivå. Det kan inte vara det 
ena eller det andra utan måste inrymma många perspektiv (ib.). 

Fischbein (2004) säger att liksom i Kyléns struktur innefattar specialpe-
dagogik olika discipliner, vilket gör att hon ser ett kunskaps- och verksam-
hetsfält som kräver samverkan mellan professioner. Beroende av verksam-
hetsfält och disciplin kommer fokus att variera. Det exemplifierar hon med 
skillnaden mellan specialpedagogisk verksamhet inom skola och i habilite-
ringsverksamhet, och framhåller att det ger implikationer på kunskapsbehov 
och val av forskningsperspektiv. Björck–Åkesson (2001) beskriver special-
pedagogik som ett mångfacetterat och komplext kunskapsfält, som historiskt 
sett påverkats av minst fyra paradigm, differentierings-, utvecklings-, ut-
vecklingsekologisk- och diskursiv modell38. Björck-Åkesson framhåller be-
tydelsen av att beakta olika faktorer som påverkar barnets lärande och ut-
veckling. Liksom Fischbein lyfter hon fram komplexiteten i samspelet mel-
lan individens förutsättningar och miljöns inflytande på olika nivåer. Debat-
ten om specialpedagogik har främst handlat om skolan, skriver hon och visar 
att specialpedagogik också gäller tidiga åldrar fram till skolstart. Björck-
Åkesson beskriver ”tidig intervention” eller ”Early Intervention” som ett 
kunskapsfält med en välutvecklad teoretisk grund från mikro till makronivå 
och beskrivningar av olika dimensioner. Där presenteras tidig intervention 
som ett alternativt kunskapsfält med stora likheter med det specialpedago-
giska kunskapsområdet. Björck-Åkesson kopplar specialpedagogikens teori-
bildning till praktiken och framhåller att det finns omfattande kunskap om 
specialpedagogik som diskurs liksom om dess strukturella förutsättningar. 
Däremot är kunskapen om den specialpedagogiska praktiken mer begränsad.  

                               
38 med referens till Howie, 1999 
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Praktiker behöver goda tankeredskap och modeller över hur olika påverkans-
faktorer är relaterade till vararandra för att utveckla pedagogiska strategier 
och handlingssätt. (ib., s. 13) 

Specifik specialpedagogik lyftes fram av intresseorganisationer i gruppsam-
talen (Åman & Lindberg, 2001) liksom i den nationella enkätstudien (Åman, 
2004). Björck-Åkesson, Granlund och Simeonsson (2005) presenterar sy-
stemteoretiska perspektiv på specialpedagogik. De visar att specialpedagogik 
vuxit fram parallellt med utvecklingen av ett skolsystem som beredde plats 
för samtliga barn – en skola för alla. En del av barnen, som är nya i skolsy-
stemet, behöver annat än vad den generella pedagogiken erbjuder. Det sy-
stemteoretiska perspektivet ger en teoretisk ram som ser samverkan mellan 
barn, familjer och professionella som dynamisk. Björck-Åkesson och Gran-
lund (2005) visar att kartläggning och intervention är mest verksamma om 
de baseras på kunskaper om många olika utvecklings- och miljöfaktorer hos 
det individuella barnet. Därmed tar den specialiserade pedagogiken sin ut-
gångspunkt i multidimensionella aspekter på flera nivåer. Det är i det prak-
tiska arbetet med kartläggning, analyser och åtgärder, liksom i direkta inter-
ventionsprocesser som sedan kan mätas i effekter för individen/barnet i var-
dagen. På sådana grunder kan specifik specialpedagogik göra skillnad, inte 
på, utan för enskilda barn. Det väcker frågan om förskoleplacering och om 
det förskolepedagogiska arbetssättet är en intervention i sig, för ett barn med 
funktionshinder, eller om det behövs ett mer anpassat arbetssätt. Förskolans 
arbetssätt är riktat till barn i förskoleåldrarna och anpassas efter barnets ut-
veckling. Det kan ändå betraktas vara generellt pedagogiskt då det utgår från 
den normala utvecklingsprocessen snarare än funktionella svårigheter, deras 
implikationer på miljön och särskild intervention.  

Flera forskare diskuterar nyttan av att vetenskapliggöra pedagogisk prak-
tik (Janson, 2001; Armstrong, Armstrong & Barton, 1998; Ainscow, 1998). 
Armstrong, Armstrong och Barton ställer sig frågan om forskning och teori 
gör någon direkt skillnad för den specialpedagogiska praktiken. Deras svar 
är, inte överraskande, att vetenskapliggörandet måste ske i samverkan med 
och med ödmjukhet inför den aktuella praktiken. Så diskuterar också Ains-
cow som menar att det kan ifrågasättas om en forskare utan funktionshinder 
har förmåga att genomföra studier inom det specialpedagogiska området. 
Janson diskuterar hur de givna rollerna påverkar mötet mellan den profes-
sionella praktikern och klienten. Där den professionella agerar utvecklas 
metoder utifrån vetenskaplig legitimitet. Specialpedagogen kan i ett sådant 
perspektiv ses som en professionell praktiker. Leken och barnets utveckling 
är en del av vardagen, men också en professionell verksamhet, där pedago-
gen verkar i kraft av professionell legitimitet. Frågan är om det är önskvärt, 
värdefullt och nödvändigt med en pedagogisk praktik inom den privata fa-
miljesfären.  
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2.2.3 Fort- och vidareutbildning 
I förslaget till samordnad habilitering talar man om att personalen behöver 
bredda sin kompetens inför uppdraget (SOU 1981:26). Senare har frågan 
kommit att artikuleras som de professionellas behov av dubbel kompetens 
(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 1997; Högberg, 1996). I habiliterings-
teamen gäller det vanligen läkaren, sjuksköterskan och pedagogen. I det 
svenska skolsystemet har dubbel kompetens föreskrivits för det specialpeda-
gogiska arbetet sedan 1960- talet.  

En studie från 1998 visar att förskolekonsulenter är en grupp med dubbel 
behörighet. Högberg (1998) gör en sammanställning av uppgifter i 351 in-
terna intresseanmälningar till befattningar inom nya habiliteringscentra. Där 
ingår demografiska uppgifter och utbildningsbakgrund hos de habiliterings-
verksamma av olika professioner, liksom uppgifter om yrkeserfarenhet från 
habilitering och tidigare omsorgsverksamhet, vilket här redovisas samman-
taget. Medelåldern hos de sökande, huvudsakligen kvinnor, är 45 år med en 
genomsnittlig habiliteringserfarenhet om 16 år. Det kan jämföras med de 38 
förskolekonsulenter som ingår också i dataunderlaget. Deras genomsnittliga 
ålder är 51 år och habiliteringserfarenhet 19 år, vilket ger den längsta yrkes-
erfarenheten av studiens personalkategorier. 35 av 38 har speciallärarutbild-
ning. Fem har därutöver Erikastiftelsens vidareutbildning för förskolekonsu-
lenter. 17 har akademiska studier relaterade till professionsområdet. Därut-
över förekom forskningsmetodik, psykoterapi liksom andra grundutbildning-
ar. Högberg menar att det finns en tendens till likriktning inom gruppen 
avseende korta yrkesrelaterade kurser. Dessa är främst funktions- och pro-
fessionsinriktade och direkt barnrelaterade med inriktning mot diagnostik, 
tester och förskolepedagogik. Det förekommer också andra kurser om t.ex. 
krisbehandling eller konsultation/handledning. Högberg konstaterar att trots 
att förskolekonsulenternas arbetsuppgifter till stor del består av konsultation 
och handledning, avspeglar detta sig inte nämnvärt i deras utbildningsmöns-
ter. Högberg anger inte om någon hade utbildning i lekstimulerande, lektera-
peutiskt och lekrådgivande arbete liknande dem som genomfördes fram till 
mitten av 1970-talet. Utifrån Blid och Lindberg (2004), skulle speciallärar-
linjens gren 3, därefter innefatta utbildningsdelar med motsvarande inne-
håll39. 

Pedagogerna, som var informanter (N=86) i projektstudie 2 (Åman, 
2004), hade grundutbildning som förskollärare. Tre saknade pedagogisk 
grundutbildning. Knappt 65 % av pedagogerna i enkätstudien hade eller 
genomgick specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. De som saknade på-
byggnadsutbildning var samtliga över 40 år och hade lång erfarenhet av ar-
bete inom barn och ungdomshabiliteringen. Studien visar att habiliterings-
tillhörighet påverkar förekomsten av påbyggnadsutbildning. Samtliga infor-

                               
39 Mer om lekoteksarbetet och utbildningen i kapitel 1 
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manter vid fem av de 18 representerade landstingen hade påbyggnadsutbild-
ning. Vid tre av landstingen saknade samtliga pedagoger påbyggnadsutbild-
ning. Många av pedagogerna hade börjat sitt arbete inom habiliteringen då 
förskollärarutbildning var den relevanta bakgrunden för uppdraget. 

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 
Dagens specialpedagogiska påbyggnadsutbildning är främst inriktad mot ett 
uppdrag i skolan. Den avser att forma en yrkesroll med ett annat uppdrag än 
det som specialläraren hade i 1900-talets skolformer. Genom att specialpe-
dagogen, enligt visioner i skolans styrdokument, föreslås ingå i skolans led-
ningsgrupp för att implementera det specialpedagogiska tänkandet i skolan, 
främst hos de vuxna företrädarna, lärare och rektorer, ges också kunskaps-
området specialpedagogik en annan tyngdpunkt än tidigare. Det framstår 
som ett paradigmskifte, där specialpedagogerna ges en roll som uttolkare, 
beforskare av och ledare för, en utveckling mot en ca 50-årig skolpolitisk 
vision av en skola för alla40. Uppdraget kan diskuteras ur flera aspekter. Här 
är frågan hur specialpedagogutbildningen svarar mot kompetensbehovet hos 
pedagoger vars uppdrag är att ge tidig intervention, samspela med barn och 
familj och samverka med andra yrkeskategorier i team. Vilka verktyg som 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning erbjuder för ett sådant arbete kan 
vara angeläget att studera.  

Fram till 1990 var påbyggnadsutbildning en speciallärarutbildning som 
omfattade tre grenar. Gren 3 utbildade lärare dels för ”barn med behov av 
särskilt stöd och stimulans inom barnomsorgen” och dels för särskolans trä-
ningsskola m.m., båda varianterna om 40 poäng. Höstterminen 1990 gavs 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning omfattande 40-60 poäng för första 
gången. Inledningsvis gavs vid HLS41 fyra specialiseringar. Specialisering 4 
var särskilda inriktningar mot barn- och skolbarnsomsorg, alternativt vuxen-
utbildning, vuxenrehabilitering samt inriktningar mot grundsärskola, trä-
ningsskola och yrkessärskola. Specialiseringarna motiverades med att det 
fanns verksamhetsformer med personer med omfattande utvecklingshinder, 
som krävde en fördjupad specialpedagogisk kompetens (Svenonius et al., 
1993). 

Påbyggnadsutbildningen inriktades mot specialpedagogens roll som hand-
ledare/konsult liksom ansvaret för rådgivning, stöd och utveckling av åt-
gärdsprogram. Specialpedagog var en markering av ett utvidgat arbetsfält 
som inte var jämförbart med traditionella läraruppgifter, skriver Malmgren 
Hansen (1996). Målsättningen med den nya specialpedagogutbildningen var, 
enligt den centrala utbildningsplanen (UHÄ 1991-11-05, i Svenonius et al, 

                               
40 Tideman och Rosenqvist (2004) skriver att den specialpedagogiska påbyggnadsutbildning-
en har tre ben genom att den utbildar för arbete med undervisning, utveckling, utredning och 
rådgivning 
41 Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm 
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1993) bland annat att ge ett helhetsperspektiv på inlärning och utveckling. 
Den var tänkt att ge rollen ett vidare perspektiv än den egna specialiseringen 
och inriktningen. Utvecklingen gick därmed från en utbildning för segrege-
rad specialpedagogisk undervisning, till att ge en specialpedagogisk kompe-
tens med funktioner som handledare och rådgivare. Då påbyggnadsutbild-
ningen inledningsvis öppnades för andra yrkesgrupper, kunde det ses som en 
markering för specialpedagogik som ett eget kompetensområde, snarare än 
ett fördjupat pedagogiskt kunnande.  

Då den svenska skolan omfattar alla barn, behöver alla lärare också ha 
adekvat utbildning. I Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 
1999:63) ges lärarutbildningen uppdraget att utveckla specialpedagogisk 
kompetens på fyra nivåer. Den fjärde nivån är den specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen (s. 202). Den centrala uppgiften för specialpedagogen 
är att ”utveckla samverkan och samarbete såväl i arbetslaget som mellan 
familjen och skolan för att eleven ska få adekvat stöd" (ib., s. 25). Samtliga 
lärare förutses få en specialpedagogisk grundkompetens genom utbildningen 
inom allmänna utbildningsområdet (AUO) och verksamhetsförlagd utbild-
ning. Genom den nya lärarutbildningen kommer det också framöver finnas 
lärare som är specialiserade eller inriktade på specialpedagogik utöver sin 
grundläggande ämnesinriktning. Därutöver ska specialpedagoger med på-
byggnadsutbildning komplettera arbetslagen med sin kompetens (SOU 
2004:98).  

I projektstudie 2 (Åman, 2004) beskriver pedagogerna i habiliteringen sitt 
uppdrag med begrepp som handledning, konsultation, förhållningssätt och 
pedagogiska intentioner som stämmer väl överens med skolans specialpeda-
gogiska paradigm. I rapporten diskuteras om det är en inverkan från påbygg-
nadsutbildningen som gör att det som är specifikt, som lek och samspel, 
lärande och delaktighet, inte ges samma utrymme. Specialpedagogik som 
begrepp och underlag för kompetens utifrån påbyggnadsutbildningen är mot-
sägelsefull. Där förekommer uttryck som ”specialpedagogiskt arbetssätt”, 
samtidigt som det framhålls att unika undervisningsprinciper för elever med 
svårigheter inte existerar. Om hela lärarlaget arbetar specialpedagogiskt, 
måste innebörden av specialpedagogisk kompetens klarläggas. Bladini 
(1990) ser den nya specialpedagogutbildningen som specialpedagogikens 
dialektiska fält snarare än didaktiskt, då det innefattar ett bredare ansvar. 
Liljeroth (1987) skriver att ett dialektiskt kreativt förhållningssätt innebär att 
pedagogen som person blir det viktigaste redskapet. Därför måste studier i 
specialpedagogik syfta till såväl personlig utveckling som utveckling av det 
egna kunskapsområdet. Vad som krävs av specialpedagogen är ett konstruk-
tivt och aktivt sätt att förhålla sig till de situationer som uppdraget gäller 
(ib.). Uppdraget att arbeta som konsult och handledare förbereds genom 
kurser i samtals-, rådgivnings- och handledningsmetodik om 5 till 10 poäng i 
den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen om 60 poäng. I utbildning-
en får studenterna möjlighet att, utöver specialpedagogisk teoribildning och 
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forskning samt examensarbete, välja viss inriktning i fördjupningskurser. 
Utbildningarna utformas lite olika vid lärarhögskolorna, grundstrukturen är 
ändå likartad.  

I slutbetänkande om lärarutbildningen (SOU 1999:63) redovisar utredarna 
utbildning för arbete inom habilitering och rehabilitering i ett särskilt avsnitt. 
Konsekvenser av föreslagna förändringar innebär att kompetenshöjande 
utbildningar inom habilitering och rehabilitering fortsättningsvis inte skall 
vara en del av det specialpedagogiska programmet. Deras förslag är att det 
för verksamhet, huvudsakligen för vuxna, inom syncentraler och pedagogisk 
hörselvård, ska utformas en ny utbildning om 40 poäng. Utbildningen är 
riktad mot yrkesgrupper med medicinsk grundutbildning samt mot lärare. 
Betänkandet gör också en markering av behovet av specialpedagoger inom 
habiliterings- och rehabiliteringsteam. Däremot utreds inte frågan om speci-
fik utbildning. Det gör att grundutbildningen kommer att bli av särskild be-
tydelse. 

Näs (2003) skriver i Hab-bladet att specialpedagogen inom habiliteringen 
behöver ha förskollärarexamen i botten.  

Det är viktigt att kunna det ”normala” barnets utveckling och hur lärande går 
till i ett socialt sammanhang. Specialpedagogiken är en tvärprofessionell ve-
tenskap som inbegriper flera kompetensområden. Specialpedagogen på habi-
literingen är den enda yrkespersonen som är utbildad med inriktning helt på 
barn. Förut kunde man även kräva att man skulle ha inriktning utvecklings-
störning när man läste till specialpedagog, men dessvärre är det inte så idag. 
(ib., s. 6) 

Inlägget visar dels att förskollärarutbildningen ger en god grund för kunska-
per om barns utveckling, dels att det uttalas ett visst missnöje med att utbild-
ningsdelar, nyttiga för det specifika uppdraget, inte längre ingår i påbygg-
nadsutbildningen. I påbyggnadsutbildningen är habilitering inte omnämnt, 
men det finns kurser som är innehållsmässigt relevanta. Näs exemplifierar 
med specialpedagogprogrammet i Umeå. Där ges tre obligatoriska fempo-
ängskurser och fyra valbara kurser som kan anknytas till uppdraget inom 
barnhabiliteringen.  

2.3 Verksamhetsfältet och kunskapsområdet - 
forskningsintresset i en avslutande diskussion 
Genomgången av olika dokument visar att verksamhetsfältet barn-och ung-
domshabilitering visserligen baseras på pedagogisk kompetens, men vad den 
innefattar och syftar till är inte närmare preciserat. Snarare har uppdraget 
begränsats då den specifika kompetensen inte längre är efterfrågad i den 
kommunala verksamheten. Det specialpedagogiska kunskapsområdet är, 
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huvudsakligen utifrån teoribildning och policydokument, inriktat mot upp-
draget i skolan. För pedagoger verksamma med de lägre förskoleåldrarna, 
med ett uppdrag att arbeta familjeinriktat, framstår forskningsområdet ”tidig 
intervention” ligga närmast. I ett europeiskt perspektiv anknyts det tydligt till 
specialpedagogik (special needs education). Därutöver visar sig ”tidig inter-
vention” vara nästan synonymt med habiliteringsarbetet och därmed tvärpro-
fessionellt. I avhandlingen betraktas tidig intervention som en del av det 
specialpedagogiska kunskapsområdet. 

En reflektion är hur verksamhetsfält och kunskapsområde förhåller sig till 
varandra i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Betydelsen av att de yrkesverk-
samma pedagogerna går från den egna professionens systematiska teori, som 
är förskolepedagogisk- och pedagogisk teoribildning, till en teoribildning 
baserad på forskning inom verksamhetsfältet, verkar angelägen att diskutera. 
Ger det en ny och annan profession, mer gemensam med de andra yrkeska-
tegorierna än med pedagoger? Vad är det som är professionsspecifikt i peda-
gogernas bidrag till det gemensamma habiliteringsarbetet?  

En annan del av mitt forskningsintresse gäller den grundläggande kompe-
tensen som förskollärare inriktad mot lek, social utveckling och lärande. Det 
handlar om vilken betydelse kompetensens har för pedagogerna vid barnha-
biliteringarna idag, om den kan uppfattas vara fördjupad och utvecklad och 
därmed bidra till konsultativt arbete i förskolan. Den summariska genom-
gången av påbyggnadsutbildningarnas inriktning visar att professionell kom-
petens gällande lek och lärande, i sammanhanget lekpedagogiskt interven-
tionsarbete, inte uppmärksammas specifikt. Utifrån underlag som redovisas i 
avhandlingens inledningskapitel, aktualiseras också frågan om specifik spe-
cialpedagogisk kompetens. 

Specialpedagogerna vid habiliteringen har under de senaste tio åren an-
passat sig till ett mer konsultativt uppdrag. Studier visar att handledning och 
konsultation av förskolans personal har varit centralt i deras arbetsbeskriv-
ningar. Påbyggnadsutbildningen har syftat till att inte bara utveckla kompe-
tens, utan också ge en konkret formulerad roll med skolan som verksamhets-
fält. Hur förhåller sig det pedagogiska uppdraget i ett barnhabiliterande arbe-
te till specialpedagogens roll som den är formulerad i policydokument? Pro-
fessions- och kompetensbegrepp har sin bakgrund i den teoribildning och 
forskning som presenteras i kapitel 3. 
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KAPITEL 3                                       
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I det här kapitlet presenteras teoretiska perspektiv av betydelse för avhand-
lingsarbetet. Det inleds med en mer generellt hållen redovisning av profes-
sionsforskning. Här kommer jag att anknyta till forskning om lärare och lä-
rarutbildning. Pedagoger inom habiliteringen tillhör, främst genom grundut-
bildning och påbyggnadsutbildning, professionen lärare. Därefter presenteras 
yrkesgruppsforskning från förskolans-, omvårdnadens- och specialpedagogi-
kens verksamhetsfält. I ett avsnitt om kompetensforskning redovisas teoretis-
ka begrepp och referensramar. Därefter teorier om yrkesspråk och sociala 
interaktioner. Avsikten är huvudsakligen att ge en bakgrund till och perspek-
tiv inför, analysen av de empiriska studierna. 

3.1 Profession och kompetens - teoretiska perspektiv 
och tidigare forskning 
Under avhandlingsarbetet har jag flera gånger haft anledning att förklara 
varför jag använder professionsbegreppet i anslutning till en lärargrupp. 
Tveksamhet har vanligen haft professionsteoretiska motiv – uppfyller speci-
alpedagoger grundläggande professionskriterier? Habiliteringens pedagoger 
är, som redovisats, huvudsakligen förskollärare. Många av dem, inte alla, har 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Utbildningen är ämnad att ge ac-
cess till ett annat uppdrag än det förskolepedagogiska arbete för vilket de har 
sin grundutbildning. Den specialpedagogiska utbildningens examensbeteck-
ning har också ändrats från speciallärare till specialpedagog i en markering 
att uppdragets karaktär har förändrats. Specialpedagoger examineras inte för 
ett direkt lärar- eller undervisningsarbete. Den kompetens som utbildningen 
ska ge formuleras på ett annat sätt idag än för 15 år sedan. Specialpedago-
gerna i avhandlingsprojektet arbetar inom habiliteringen med andra yrkeska-
tegorier som, av samhället och traditionen, betecknas som professionella. 
Uppdraget i habiliteringen och det specialpedagogiska kunskapsområdet 
presenterades i föregående kapitel. Frågor kring pedagoger som yrkesgrupp 
kan diskuteras och argumenteras utifrån professionsteorier.  
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3.1.1 Professionsforskning i samhälls- och 
yrkesgruppsperspektiv 
Professionsbegreppet (Torstendahl, 1990a; 2003; Selander, 1989) och det 
specialpedagogiska uppdraget (Haug, 1998; Persson 1998) är uttryck för 
samhälleliga värderingar och perspektiv, både direkt och indirekt. Profession 
från latinets ”professio” har betydelsen erkännande, uppgift och yrke. Ur-
sprungsbetydelsen är förkunnelse – profession stod tidigt för ett slags präs-
terligt ämbete. Sedan utvidgades begreppet att gälla yrken med högt teore-
tiskt utbildningsinnehåll, betydande självständighet och högt specialiserad 
teoretisk kompetens (Holgersson, 1985, s. 121).  

Professionsforskningens angreppssätt varierar. Det kan handla om profes-
sionens samhällsbetydelse, makt och status, om klientens behov, liksom 
organisationer, yrkesgrupper och arbetsområden. Det förekommer positions-
bevakning med strategier för att stänga andra grupper ute, liksom forskning 
om maktfrågor i relation till kön, till kunskap och till samhälle (Florin & 
Johansson, 1993). Professionalisering och polarisering är strategiska be-
greppsfrågor ur såväl fackliga som samhälleliga perspektiv. Nytillskapade 
tvärprofessionella verksamhetsfält, teamsamverkan och kompetensutveck-
ling motverkar kunskapsmonopol och gränssättningar i det som Westerlund 
(1985) uttrycker är en professionaliseringsfälla. Den samordnade habilite-
ringen är ett sådant tvärprofessionellt verksamhetsfält.  

Pedagogik är ett generellt kunskapsområde tillgängligt för andra yrkeska-
tegorier än pedagoger. Pedagoger, som yrkesgrupp, har inte redovisat några 
direkta professionaliseringsstrategier. Professionsstrategier förutsätter en 
viss exklusivitet och begränsning av antalet utövare. ”Begränsa” ligger nära 
det Weberska begreppet ”stängning” – closure42, ”social closure” eller soci-
alstängning (Krejsler, 2005; Ullman, 1988). Selander (1988) menar att socia-
la öppningsstrategier med samverkan mellan grupper skapar nya verksam-
hetsfält. Det strategiska är att sedan avgränsa fältet till förmån för de egna 
medlemmarna. Torstendahl (1990a; 1990b) diskuterar förekommande pro-
fessionsteorier bl.a. utifrån kunskapsbaserade grupper. Professionella grup-
per karaktäriseras vanligen av att de äger en gemensam problemlösande kun-
skap till samhällets nytta. Torstendahl menar att det är komplicerat att tala 
om generella professionskaraktäristika och kollektiva strategier som auto-
nomi och jurisdiktion i ett samhälle som förändras. Olika grupper har, över 
tid, olika förutsättningar i skilda sociala system. 

Professionsforskningens framväxt 
Då sociala yrken började utvecklas i slutet av 1800-talet, väcktes frågor om 
vilka som kunde titulera sig professionella. Becker (1970) refererar till Flex-

                               
42 Se Torstendahl, 1989, som utvecklar diskussionen, Florin & Johansson, 1993, som diskute-
rar utifrån könsmaktperspektiv och Florin, 1987 som refererar till Frank Parkin 
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ner som 1915 föreslog sex kriterier för att skilja professionella från andra. 
Professionen är intellektuellt baserad, och har uppnåtts genom utbildning, 
grundad på stor kunskap snarare än rutin. Inriktningen är praktisk snarare än 
akademisk eller teoretisk. Den professionella använder specifik teknik som 
överförs genom utbildning. De två sista kriterierna framhåller att professio-
nen har en intern organisation samt utmärks av altruism. Den professionella 
är hängiven/engagerad sin gärning. Den sista punkten framhåller Flexner, 
genom att skriva in att professionen har en osjälvisk hängivenhet inför upp-
gifterna och deras betydelse (ib.).  

Professionaliseringsforskningen, under 1950- och 1960-talet handlade om 
kollektiva professionaliseringsprocesser. Då beskrevs yrken som mer eller 
mindre professionella utifrån fastlagda professionskriterier (Torstendahl, 
2004; Söderström, 1990). Utifrån kunskapsinnehåll, teoretiska grunder och 
etiska koder kunde yrkesgrupper ta plats på professionsarenan. Ett exempel 
på det är psykologernas fackliga arbete för professionalisering under 1950-
talet43 (Göransson, 1997). Under samma tid formulerades kriterier för profes-
sionella yrken som jag funnit användbara. Gross (1955) beskriver profes-
sionskriterier som dynamiska snarare än statiska. Han framhåller att man inte 
enbart kan bedöma en profession utifrån det arbete som utförs utan måste ta 
hänsyn till en kärna av aktiviteter som är associerade till yrket eller profes-
sionen. Gross presenterar det han kallar professionaliserings-axel44 (ib., s. 
77):  

 
1. Den ostandardiserade produkten - yrkesverksamma i människovårdande 

yrken ska ha en förmåga att förstå klientens problem, familjen och deras 
förhållande. Det kräver yrkesskicklighet med insikt och erfarenhet  

2. Graden av personligt engagemang i arbetet – det innefattar förtroendet 
mellan den professionella och klienten  

3. En bred kunskap om specifika tekniker  
4. Känslan av lojalitet/skyldighet mot sin konst  
5. Känslan av att tillhöra en viss grupp 
6. Arbetets betydelse för samhället  

Gross sex kriterier pekar på professionens relation till klienten, barnet och 
familjen. De aktualiserar aspekter som måste beaktas i koncept som ”famil-
jeorienterad- och samverkande habilitering” och gäller därmed också andra 
yrkesgrupper som är verksamma inom habiliteringen. Professionaliserings-
axeln visar det ideala och accepterat professionella, menar Gross. Många 
professioner kommer nära men få uppnår samtliga. Han lägger också till en 
auktoritetsaxel som hänger samman med anställningsförhållanden, lön och 

                               
43 Se också B. Börjesson, 1995, s. 128  
44 Se också Törnvall och Forslund, 1995 samt Forslund och Jacobsen, 2000 som bygger sina 
professionsteoretiska resonemang på Gross´. 
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ekonomi. Med det förhåller han sig också till yrkesstatus och auktoritetssy-
stem och statuskriterier. 

De professionellas inflytande över yrkesutbildningen är en faktor som 
brukar aktualiseras i professionsforskning. Utbildning i anslutning till yrkes-
skicklighet består av två komponenter. Den ena innebär att personen tilläg-
nar sig yrkets generella kulturella traditioner och arvegods. Den andra är att 
tränas för/till specifik yrkesskicklighet (ib. s 57). Utbildning sker dels i arbe-
te, dels skild från arbetet i utbildningsinstitutioner. Argyris och Scön (1974) 
diskuterar missnöjet gällande professioners praktik och utbildning, inte bara 
hos studenter utan också bland praktiker och utbildare. Utbildningarna kriti-
seras för att inte ge tillräckligt och adekvat underlag för den kompetens som 
erfordras. Lärarutbildningarna ”ägs” inte av professionen, av lärarna eller av 
lärarutbildarna. Det är staten som anger riktningen genom utredningar, och 
tillskriver undervisningen innebörd och mening (Lindberg, 2005). Goodson 
(1999) skriver att det finns en ideologisk opposition mot lärarprofessionali-
sering. Staten och kommunen tyglar professionaliseringsprojektet genom en 
standardisering av undervisningen via mål- och kontrollinstrument. Samti-
digt efterfrågas en ökad professionalism med utvecklade professionella nor-
mer. Det är i den kontextuellt förankrade kunskapen som pedagoger utveck-
lar en praktikprofessionalism.  

Den nya professionaliseringsforskningen, menar Torstendahl (1989) har 
en potential som teori om kunskapsbaserade yrkesgruppers ställning och 
agerande i samhället. I ett sådant perspektiv studeras förekomsten av teore-
tiska kunskaper och praktiska färdigheter, dvs. relationer mellan aktörerna - 
människorna, snarare än den materiella produktionen (ib., s. 36).  

Argumentationen kring professionsforskningen visar därmed två huvud-
sakliga inriktningar av intresse för frågan om pedagogers kompetens och 
profession. Den strukturella som har att göra med samhällets nytta av och 
inflytande över yrkesgruppen. Det visar sig i reglerande åtgärder för utbild-
ningar och uppdrag samt professionernas förutsättningar att uppfylla specifi-
ka professionskriterier. Den andra inriktningen, den kontextuella, handlar om 
yrkesgruppens förutsättningar utifrån såväl teoretiska som praktiska kunska-
per och erfarenheter. I professionsforskning, främst inom området lärarut-
bildning, problematiseras balansen mellan akademisering och praktiknära 
utbildning. Det framstår som att forskning och vetenskapliggörande är vägen 
in i professionaliseringsprojektet. Nutida professioner influeras av samhälls-
utvecklingen, av utbildningsformer och den praktiska verksamheten, vilket 
uppmärksammas i verksamhetsforskning. Pedagoger inom habiliteringen har 
ett uppdrag som regleras huvudsakligen av policydokument. Samma doku-
ment uttrycker samhällets behov av yrkesgruppens kompetens. Deras utbild-
ning regleras på motsvarande sätt. Det är inom den kontextuellt förankrade 
kunskapen som pedagogerna främst utvecklar sin yrkesidentitet, indikerar 
projektets första studie (Åman, 2002). Modern professionaliseringsforsk-
ning, som utgår från praktikrelaterade teoretiska kunskaper liksom från rela-
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tionen mellan verksamhetens aktörer, kan vara användbar i ett analytiskt 
resonemang om habiliteringens pedagoger som profession.  

Den praktiska verksamheten utövas inom det jag benämner verksamhets-
fält. Professioner utbildas inom kunskapsområden, som utifrån forskning ges 
teoretiska referensramar. Verksamhetsfält och kunskapsområden kan ses som 
varandras förutsättningar.  

Verksamhetsfält 
Verksamhetsfältet kan studeras ur ett professionssociologiskt perspektiv med 
frågor om yrkeskårens nytta för och bidrag till samhället, inom det specifika 
området. En och samma profession har olika status beroende på verksam-
hetsfält och arbetsförhållanden. Gross (1955) påvisar att anställningsförhål-
landen och relationer till klienter påverkar den professionella mer än ur-
sprungsprofessionen. Goodson (1999) menar att professionella kulturer blir 
alltmer kontextspecifika. Det gäller inte minst lärarprofessionen. I ett verk-
samhetsteoretiskt perspektiv är handlingar centrala. Där manifesteras den 
specifika innebörden av de professionellas relation till omgivningen och 
interaktion med andra aktörer (Liljestrand, 2003). Inom habiliteringen sam-
verkar olika professioner med varandra och med familjer som vänder sig till 
dem. Knutagård (2003, i Liljestrand 2003) menar att verksamheter där pro-
fessioner (från olika kunskapsområden) samverkar, är i behov av en teoretisk 
ansats eller referensram för den helhetssyn som eftersträvas.  

För pedagogerna och deras kollegor i mina studier är verksamhetsfältet 
habilitering. De olika professionerna i teamen bidrar med sina respektive 
kunskapsområden till det gemensamma habiliteringsarbetet, som har utveck-
lats till ett eget kunskapsområde.  

Kunskapsområde 
Kunskapsområde förekommer som begrepp relaterat till profession och 
verksamhetsfält i flera studier. Studier som diskuterar det pedagogiska kun-
skapsområdet är t.ex. Sahlin (2005) och Malmberg (1997). Malmberg fram-
håller att ett av kriterierna, för att lärare ska kunna benämnas professionella, 
är en gemensam kunskapsbas inom pedagogik. Hon menar att eftersom kun-
skapsbasen vanligen är klassrums- och undervisningsinriktad blir den alltför 
begränsad vid en utökad professionalism och behöver vidgas45. För pedago-
gerna inom habiliteringen är det grundläggande kunskapsområdet, utifrån 
Malmbergs resonemang, pedagogik. Ämnesområdet är förskolepedagogik. 
Därutöver har specialpedagogerna en påbyggnadsutbildning inom ett speci-
fikt kunskapsområde, specialpedagogik.  

                               
45 Malmberg resonerar bl.a. utifrån Falkner, 1996; Lortie, 1975 
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Argumentation för legitimitet och arbetsfält 
Sahlin (2005) diskuterar förutsättningar för etablering av det specialpedago-
giska fältet. Här anger hon46 fem generella kriterieområden som behöver 
uppmärksammas. Det första är marknaden som natur (privat eller offentlig) i 
dess relation till samhället och klienterna. Övriga kriterieområden är kontrol-
len över formell utbildning, maktförhållanden inom det professionella fältet 
visavi (det specialpedagogiska) kunskapsområdet och närliggande yrkesom-
råden. Sahlin talar om specialpedagogik som fält och gör i sin text ingen 
direkt åtskillnad på kunskapsområde och verksamhets- eller arbetsfält. 

Andra yrkesområden som arbetar med etablering av kunskapsområden 
finns inom hälso- och sjukvårdsfältet47. Sjuksköterskor som yrkesgrupp har 
legitimerat omvårdnad som eget ämne och utvecklat det i växelverkan mel-
lan teoretiskt vetenskapligt arbete och forskning inom praktisk omvårdnad. 
Därigenom har de skapat en kunskapsbas att knyta professionen till (Jahren 
Kristoffersen, 1998; Bentling, 1995). Omvårdnad är ett exempel på kun-
skapsbasens betydelse för professionens utveckling.  

Aili (2002) redovisar och diskuterar forskning om yrkesgruppers autono-
mi och kontroll över den egna yrkesarenan via kunskapssystem. Det gör hon 
utifrån begreppet jurisdiktion. Det definierar hon som ”något som erhålls på 
den legala och publika arenan” (ib., s. 200). Jurisdiktion förbinder en yrkes-
grupp med ett fält och gagnar yrkesgruppens autonomi. Yrkesgruppers kon-
troll över den egna yrkesarenan varierar ute på arbetsplatser, menar hon. 
Ailis empiriska studie gäller barnmorskors tal om arbetet och den egna kom-
petensen. Hon redovisar48 hur barnmorskornas arbete framträder i formell 
styrning, ur professionsteoretiskt perspektiv och i deras ”tal om” arbetet. 
Barnmorskorna har, liksom pedagogerna i habiliteringen, ett arbetsfält som 
är gemensamt med andra yrkesgrupper. Aili diskuterar bland annat de argu-
ment med vilka barnmorskorna legitimerar överträdelsen av andra yrkes-
gruppers verksamhetsgränser (t.ex. förlossningsläkarnas). Sådana argument 
kan vara erfarenhet inom, vad som kan betecknas vara, den personliga och 
privata sfären som kvinna och mor. Det är sådana personliga erfarenheter 
som har givit barnmorskorna mandat att överskrida sin jurisdiktion. Jurisdik-
tionen och autonomin visar sig i Ailis studie vara beroende av yrkesutöva-
rens förmåga att hantera sina arbetsvillkor och utverka legitimitet för sin 
kompetens. Aili visar att det är de yrkesverksammas argumentation och 
verksamhet som vidgar och legitimerar kunskapsområdet inom ett fält, som 
de organisatoriskt delar med andra yrkesgrupper. Pedagogerna inom habilite-
ringen delar, på motsvarande sätt, sitt kunskapsområde, specialpedagogik 
med andra pedagoger i förskola/skola och sitt verksamhetsfält, habilitering-

                               
46 Sahlin har sammanfattat kriterieområden med underlag från Helldin, 1998 
47 Professionsforskning inom medicinska- och omvårdnadsområdet är t.ex. Aili, 2002; Jahren 
Kristoffersen 1998; Bentling, 1995  
48 Med referens till Berger och Luckman, 1966 
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en, med andra yrkesgrupper i teamen. Min avhandling kan uppfattas vara en 
studie av deras argumentation för sitt kunskapsområde inom verksamhetsfäl-
tet habilitering.  

3.1.2 Yrkesgruppsforskning - pedagoger 
Pedagoger som grupp ska inte ses som liktydiga med lärare i egentlig me-
ning. Den professionsforskning som står att finna gäller huvudsakligen ”lära-
re”, dvs pedagoger verksamma i skola och barnomsorg. Skandinavisk peda-
gogisk forskning som är inriktad mot yrkesgruppen lärare, visar ofta yrkes-
sociologiska perspektiv. Professionen analyseras med professionskriterier 
som kåranda, autonomi och inflytande över utbildning och forskning49. I 
sådana perspektiv benämns lärare halvprofessionella eller semiprofessionel-
la. Krejsler (2005) visar att professionskriterier som innebär att vissa grupper 
betecknas som semi- eller icke professionella, snarast kan betraktas som 
otidsenliga. Det har gjorts studier om lärarnas kunskapsbas eller teorigrund50, 
yrkesspråket51 och/eller yrkesgruppens föreställningar, erfarenheter och upp-
fattningar om verksamheten52. Florin och Johansson (1993) påvisar att 
kvinnliga akademiker vid sekelskiftet använde sig av professionsstrategier 
för att bereda sig plats som lärare vid statliga högre läroverk. Sådana strate-
gier var att organisera sig i intresseföreningar och att agera politiskt. De 
ställde krav på jämställdhet genom att argumentera för sin akademiska kom-
petens. Vapen i kampen var det akademiska språket, humorn och satiren. 
Motsvarande strategier användes av folkskollärare och småskollärare vid 
samma tid (Florin, 1987). Den statliga styrningen av skolan ger effekter för 
läraryrket som profession (Calander & Lindblad, 2005; Lindberg, 2005; 
Goodson, 1999). 

Lärarförbundet har givit ut en skrift med sju artiklar om lärarprofessiona-
lism. Ekholm (1995) prövar där yrkessociologiska aspekter som kunskaps-
grund, ansvar för yrkesutveckling, yrkesetik, legitimitet och autonomi. Han 
konstaterar att lärare kan betraktas som allmänpraktiker, eftersom ämnes-
kunskapen är bred snarare än fördjupad. Det gemensamma yrkeskunnandet 
är snarast en specifik kunskap om barns- och ungdomars lärande och om 
interaktionen i lärprocesser. Lärarna har gått från att driva strategisk utveck-
ling av yrkesverksamheten och kompetensområdet, till att överlåta ansvaret 
för yrkesutvecklingen på arbetsgivarna. Det, liksom yrkesetiken, anser Ek-
holm är professionens svaga punkt. Legitimitetsgivning är mjukt laddat i 
läraryrket. Ekholm framhåller att lärare med nödvändighet måste formulera 

                               
49 T.ex. Maltén, 1995; Carlgren och Lindblad, 1992; Colnerud & Granström, 1993/2002 
50  T.ex. Törnvall & Forslund, 1995, Forslund & Jacobsen, 2000 
51 T.ex. Colnerud & Granström, 2002 som redovisas längre fram i kapitlet 
52 T.ex. Henckel, 1990; Forslund & Jacobsen, 2000, Malmgren Hansen, 2002; Sahlin, 2005,  
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och ta ansvar för sitt yrkeskunnande. Goodson (1996) skriver att lärarnas 
röster kommit bort i undervisningsforskningen.  

Bergman (1995) menar att barnomsorgens bredd och helhetsperspektiv 
motverkar förskolepedagogernas status. Kraften och potentialen, anser hon, 
ligger i lärarverksamhet för barn och ungdomar i utveckling. Hon förordar 
”social closure”- principen, där förskollärare ska arbeta för legitimation. 
Bergmans budskap kan sammanfattas med att status uppnås genom att för-
tydliga uppdraget, spetsa kompetensområdet och bevaka verksamhetsfältet. 
Kan då redovisade erfarenheter ifrån professionsforskning inom skola och 
barnomsorg bidra till kunskap om pedagoger verksamma med specialpeda-
gogiskt arbete inom habiliteringen? I inledningskapitlet med bl.a. redovis-
ningen av projektstudier (Åman, 2002; 2004) framträder yrkesgruppens yr-
kessociologiska bakgrundsfaktorer med motsvarande mönster som gäller för 
lärare. Habiliteringens pedagoger banade från 1960-talet väg för professio-
nens plats och verksamhet. Under senare år verkar deras röster ha ersatts av 
myndighetssträvanden och politiska intentioner. Pedagogernas bakgrund 
med förskollärarutbildning och yrkeserfarenheter inom verksamhetsfältet 
förskola eller barnomsorg, gör att jag ser det angeläget att redovisa antagan-
den som förekommer i deras yrkestraditioner. 

Förskolan som verksamhetsfält 
Bakgrunden till hur förskolan etablerades som verksamhetsfält menar Hult-
qvist (1995) ligger i den moderna samhällskonstruktionen. Han inleder med 
att beskriva Fröbels idé om barnträdgården (Kindergarten), där barnen skulle 
vårdas som plantor. Den nya yrkesgrupp som växte fram under 1800-talet 
benämndes därmed barnträdgårdslärarinnor. Hultqvist redovisar texter ur 
deras tidskrift ”Barnträdgården”53 som visar yrkesgruppens sociala patos och 
kamp för barnen. Professionaliseringen kom att bli en del av den socialise-
ring som utgjorde grunden för välfärdsstaten. Barnträdgårdslärarinnorna 
skulle iscensätta, det som Hultqvist benämner ”barndomsprojektet”, en pe-
dagogisk praktik. Där skulle råda jämställdhet, närhet till barnet och frihet 
för barnet att vilja välja. Fröbels tankelinjer byggde på barnets utveckling i 
olika stadier och på barnets inneboende godhet54. Maria Montessori byggde 
vidare på det naturliga och talar om att göra barnet ”normalt”. Hultqvist visar 
hur teorier, som väl knöt an till samhällsprojektet, kom att influera förskollä-
rarutbildningen, förskolans utveckling och den nya professionen55. Svensk 
förskollärarutbildning tog 1998 sin utgångspunkt i social kompetens samt i 
psykologiska- och pedagogiska kunskaper visar Lindahl i sin avhandling 
(2002). Johansson (1992) refererar till egen studie (1985) där förskollärare 

                               
53 Inledningsvis hette den ”Svenska Fröbelförbundets tidskrift” 
54 Se också Fröbel, 1995  
55 Förskollärarnas uppdrag sammanfattas i Lindahls, 2002, avhandlingstitel ”Vårda-vägleda-
lära”. 
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motiverar sitt yrkesval med att de vill arbeta med barn. De är positiva till sin 
utbildning, till skillnad mot lågstadielärare, som motiverar sitt yrkesval med 
att de vill bli lärare. Möjligen kan resultatet tolkas så att förskollärarna upp-
fattar att yrkesförväntningarna överensstämmer med utbildningens sociala, 
psykologiska och pedagogiska kunskapsbildning.  

Yrkeskompetens i barnomsorgen 
Rohlin (1988) har intervjuat förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare, 
verksamma inom barnomsorgen, om deras föreställningar om sin yrkeskom-
petens. Studien följer Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, där 
kompetensen ställs i förhållande till organisationen på olika nivåer. Resulta-
tet visar att förskollärare och fritidspedagoger använder centrala begrepp 
som gäller barns utveckling, social fostran och pedagogik. Förskolan ska 
fungera komplementerande och kompensatoriskt i förhållande till hemmet56. 
Pedagogerna uppfattar att uppdraget är att komplettera och balansera barnets 
uppväxt. De observerar barnet för att kunna tillföra material och aktiviteter 
utifrån barnets behov och intressen i syfte att stödja barnets utveckling. 

Stora delar av den kompetens som finns inom en barnstuga är osynlig. Kun-
skaper om barns utveckling, hantverkskunskap eller pedagogiska övervägan-
den kan inte omedelbart göras synliga och blir därför inte värderade av för-
äldrar och andra intressenter. (Rohlin, 1988, s. 51) 

Rohlin beskriver en praktisk pedagogisk kompetens som behöver syn-
liggöras för att värderas. De pedagogiska teorierna ger yrkespersonen, peda-
gogen, verktyg för reflektion över handlingssätt och därmed handlingsalter-
nativ. Rohlin kommer fram till att förmågan att formulera kompetens inte 
bara står i relation till yrkeskunskap och verbal förmåga, utan också till hur 
organisationen i sin helhet fungerar och responderar på individen (ib. s. 95).  

Förskolepersonals professionalitet  
I en studie av professionalitet hos en personalgrupp inom förskolan benämns 
samtliga pedagoger, oavsett utbildning. Forslund och Jacobsen (2000) skri-
ver att studien omfattar all personal som är engagerad i pedagogiskt arbete 
som är ”gruppintegration av funktionshindrade barn”.  

Eftersom flera yrkesgrupper inom förskolan är engagerade i det pedagogiska 
arbetet, särskilt vid den typ av integrerad verksamhet som här avses, kan det 
vara relevant att försöka beskriva en bredare kompetens, som inte är gestaltad 
utifrån bara en yrkesgrupp, utan är mer inriktad på dem man arbetar med 
(barnen), på den verksamhet man bedriver och på den institution man arbetar 
inom (förskolan). Möjligen kan man betrakta den yrkesmässiga kompetens 
det här handlar om som en ”verksamhetsprofessionalitet”. (ib. s. 15) 

                               
56 Rohlin refererar till Hultqvist, 1988 - det var så som förskolans uppdrag, i förhållande till 
familjen, framhölls i statliga utredningar mellan 1936 och 1972  
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Att beteckna barnomsorgens personal som en grupp oavsett utbildning, följer 
en tradition från Barnstugeutredningen som framhöll arbetslagstanken (SOU 
1972:26). Forslund och Jacobsen använder begreppen professionalitet, verk-
samhetsprofessionalitet, professionell kompetens och verksamhetskompe-
tens. De förklarar begreppen relaterade till yrkespersonen utan avseende till 
utbildning eller till den direkta verksamheten. Ett professionellt sätt att fun-
gera förklaras som målrelaterat strategiskt handlande med begrepp som kun-
skap, färdigheter, social responsivitet och flexibilitet och reflekterande. 

Forslund och Jacobsen presenterar en ”operationell definition av begrep-
pet professionalitet”. Det gör de med en teoretisk modell med sju komponen-
ter (Figur 3.1) som fungerar som referensram för deras empiriska studie. I 
studien prövas hur modellen ”manifesterar sig i yrkesutövandet”. Modellen 
visar också reflektionsbegrepp som kopplas till utvärdering i olika steg. 
Forslund och Jacobsen visar med sin figur att en personlig profil (’Personal 
profile’) utvecklas genom olika inre och yttre faktorer. En sådan profil kan 
finnas inte bara hos enskilda yrkesutövare utan också hos en arbetsgrupp, en 
organisation eller en samlad yrkesgrupp ”som framstår som unik i sina in-
riktningar och med sina kompetens- och människoambitioner”(ib., s. 36). 
För det aktuella projektet beskrivs den personliga profilen vara utbildning 
och yrkeserfarenheter av arbete med barn med funktionshinder liksom sam-
lade livserfarenheter. 

 

Figur 3.1. Professionell kompetens hos pedagoger inom förskolan (Forslund & Ja-
cobsen, 2000, s. 30). 

Den personliga profilen är en utvecklingsprocess som ständigt pågår. Den 
påverkas av kulturer från verksamhetsfält, metoder och teorier som presente-
ras under utbildningen och genom modellinlärning. En person eller en yr-
kesgrupp väljer och väljer bort teorier och arbetssätt för att det ska överens-
stämma med den aktuella verksamhetens mål. Målen (’Goals’) kräver klar-
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het om vad som ska uppnås i verksamheten. Det är målen som ger underlag 
för arbetsgivaren att formulera professionella kvalifikationskrav. Målen kan 
vara hämtade ur officiella dokument och gemensamma verksamhetsmål. 
Personalen i studien relaterade till barnens trygghet, vardagliga och specifika 
behov, personliga och sociala utveckling samt lärande och kommunikation. 
Därutöver anges mål relaterade till arbetslag och miljö. Forslund och Jacob-
sen diskuterar det de benämner internaliserat ställningstagande, då barnens 
särskilda behov och verksamhetens gruppintegration är ledstjärnor i arbetet. 
Yrkesetik (’Ethical norms’) kan ses som tillämpning av etik inom ett yrkes-
område. För professionella som arbetar nära människor vilka är beroende av 
yrkesinsatserna och för yrkespersoner i team är den yrkesetiska koden av 
särskild vikt, skriver Törnvall och Forslund (1995). Personalen i den refere-
rade studien uttrycker en värdegemenskap som Forslund och Jacobsen 
(2000) menar är uttryck för yrkesetiken. Systematisk teorigrund (’Systematic 
base of theory’) innebär att den professionella valt relevanta teorier för arbe-
tet och betecknas som ”how to think about it”57. Teorierna ska ge förklar-
ingsmodeller och insikt, en slags handlingsberedskap och stöd för beslutsfat-
tandet. Personalen i studien anger att deras systematiska teori gäller exem-
pelvis ”barns normala utveckling”, ”handikappade barns utveckling och 
behov” liksom ”leken som pedagogiskt verktyg”. Författarna anger att ar-
betsformer, metoder och tekniker (’Seth of methods’) är den professionella 
yrkesutövarens ”how to do it”. Det är en metoduppsättning som stämmer 
med specifika arbetsuppgifter och personens perspektiv på det pedagogiska 
arbetet. Modellens ”Professional action” betecknar enligt Forslund och Ja-
cobsen val av handling eller beslutsfattande i vardagssituationer. De olika 
komponenter ger vad jag vill benämna en grundad praxis. Forslund och Ja-
cobsen menar att besluten tas utifrån professionell reflektion och utvärdering 
(’Evaluation’) och anknyter till Schöns ”reflection in” och ”reflection on – 
action”. ”Reflection in action” sker kontinuerligt innebär att problematisera 
och formulera erfarenheter av arbetssättet. ’Reflection on action’ ses som en 
mer traditionell utvärdering av mål och utfall. För den professionella görs 
det mot en referensram av litteratur och styrdokument. ”Reflection for ac-
tion” förutsätter att den professionella sammanfattar gjorda reflektioner och 
utvärderingar inför planering av framtida uppdrag. Mer om de reflektionsbe-
grepp som används i modellen i avsnitt 3.3.1.  

Avslutningsvis säger författarna att de hade förväntat sig att resultatet 
skulle visa flera specifika aspekter, gällande gruppintegrering av barn med 
funktionshinder, än vad som framkommit. De menar att personalens ”gene-
rella professionalitet” berör alla barn. Forskarna drar slutsatsen att barn med 
funktionshinder inte kräver någon annan typ av yrkesskicklighet än den som 

                               
57 Magnusson, 1998, förklarar att ISATT - International Study Association lät akronymens TT 
i början av 1980-talet står för Teachers´ Thinking, i slutet av 80-talet till Teachers´ Thinking 
and Action och nyligen givits betydelsen Teachers and Teaching.  
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gäller alla barn,58 bortsett från teckenspråklighet och kunskap om hjälpme-
del. Det är en slutsats som indikerar en uppfattning om att professionalitet 
utvecklas i en kontext, att utbildning och specifik fortbildning har mer mar-
ginell betydelse. Det kan uppfattas vara ett avsteg från den egna modellen 
där utvärderingens ”reflection on action” och den systematiserade teorin 
förutsätts vara av betydelse. En av rapportens bilagor visar att personalens 
professionella kompetens inte tycks ge avsedda effekter för barnen. Av en 
intervju med två av de medverkande pedagogerna, gjord efter projektet, 
framgår bland annat att det varit en lång process för personalen att finna bra 
arbetssätt. Skolstarten gav svårigheter för några av barnen. 

Det vi har lärt oss om de språkstörda barnen - att det är ett ”livslångt handi-
kapp”. Dessa barn är mera hämmade och behöver lugnare miljö än andra 
barn. De tar till sig kunskap i ett annat tempo, och deras minnesfunktion be-
höver tränas på ett medvetet sätt om de ska bli optimalt välfungerande, berät-
tar personalen. (Forslund & Jacobsen, 2000, Bilaga 3 s. 4(5)).  

Det förefaller som personalen saknar stöd utifrån specialpedagogisk teori-
bildning i ovanstående analys av problemen. Orsakerna till svårigheterna 
relateras till individen och diagnosen istället för att man söker förklaringar i 
miljön och samverkande faktorer. 

3.1.3 Specialpedagogiska verksamhetsfält 
Det är med fokus på professions- och kompetensspecifika företeelser som 
jag redovisar studier om specialpedagoger. Sådana studier har huvudsakligen 
visat sig härröra från skolverksamheter. Frågor om specialpedagogisk pro-
fessionskompetens har varit aktuella sedan folkskolan infördes. Lärare som 
intresserat sig för undervisning för barn med olika funktionshinder har över 
tid argumenterat för verksamhetsfältet, kunskapsområdet och professions-
villkoren, skriver Areschoug (2000). Behovet av riktad utbildning för lärare 
som arbetade med barn med funktionshinder aktualiserades redan under 
tidigt 1800-tal. Utbildning för specialundervisning var inledningsvis kortare 
fortbildningskurser om enstaka dagar, som växte efter hand till att 1961 om-
fatta två terminer. Efter 1990 ändrades såväl yrkesbeteckning som påbygg-
nadsutbildning, från speciallärare till specialpedagog, för ett mer över-
gripande uppdrag i skolan (Bladini, 1990).  

Kompetens för inkluderande undervisning  
Carlbeck-kommittén diskuterar grundkompetens, för inkluderande undervis-
ning, i sitt delbetänkande från 2003 (SOU 2003:35). De gör en genomgång 
som visar att särskolans lärarkår uppvisar motsvarande ålders- och utbild-
                               
58 Forskningsprojektet gäller utveckling av kompetens för arbete med ”barn med språk-, syn- 
och hörselhandikapp i förskolan” (Forslund & Jacobsen, 2000. s 11). 
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ningsprofiler som habiliteringens pedagoger. Det är övervägande kvinnor, 
där 25 % är över 50 år59, och hälften har specialpedagogisk påbyggnadsut-
bildning. En tredjedel är förskollärare till sin grundutbildning. En enkätstu-
die av lärares formella utbildning, tidigare erfarenheter av barn med utveck-
lingsstörning samt deras egen skattning av kunskap och kompetens har ge-
nomförts av Skolverket (1999, i SOU 2003:35). Studien visar att formell 
kompetens hos lärare varierar, liksom uppfattningen om vad som är formell 
utbildning. En genomgång av internationell forskning om lärares kompetens, 
utbildning och erfarenheter (Gustafsson och Myrberg, 2002 i SOU 2003:35) 
visar att lärarkompetens är den resurs som inverkar mest på elevens resultat. 
Erfarna och välutbildade lärare har förmåga att anpassa undervisningen efter 
elevernas behov och förutsättningar. Carlbeck-kommittén befarar att den 
höga genomsnittsåldern hos de lärare, som har formell och informell kompe-
tens, kommer att medföra att andelen lärare som saknar sådan kompetens 
ökar. I slutbetänkandet (2004:98) ges konkreta förslag till utveckling av spe-
cialpedagogisk kompetens hos skolans personal.  

Forskning om specialpedagoger som professionsgrupp 
Vernersson (1995) beskriver specialpedagogers paradigmskifte från undervi-
sande speciallärare till handledande konsultativt arbetande specialpedagoger. 
Det beskrivs som en professionsförändring sprungen ur huvudsakligen eko-
nomiska och strukturella perspektiv. Rollen har skiftat beroende på special-
pedagogisk forskning och rådande teoribildning. Specialpedagogen har fått 
rollen av specialist i förhållande till sina kollegor. Det utvecklingsekologiska 
perspektivet har givit specialpedagogerna en samordnande roll. Vernersson 
skriver att yrkesgruppen förväntas representera en annan och förändrad män-
nisko- och kunskapssyn. Från att ha problemrelaterat på individnivå ges 
uppdraget ett perspektiv där svårigheter diskuteras utifrån förutsättningar 
och miljö. Rollen inkluderar ett uppdrag som resurs i arbetslagen och som 
förändringsagent. Resultatet av Vernerssons studie visar att speciallärarna 
förankrar specialpedagogiska kunskaper i egna erfarenheter. Deras uppfatt-
ningar förändras därmed över tid och är kontextuellt relaterade.  

Sahlin (2005) diskuterar på vilka grunder specialpedagoger kan betraktas 
som professionella. Hon lyfter fram kriterier som autonomi, legitimitet och 
etiska aspekter hämtade ur professionaliseringsforskning. Med referens till 
Colnerud och Granström (2002) skriver hon att specialpedagoger, liksom 
lärare, har en plats på ”yrkeskartan” som samhällsföreteelse, men inte att de 
kan tillskrivas professionell status. Sahlin prövar60 tre professionaliserings-
strategier; autonomisering, vetenskaplighet och kontroll eller påverkansmöj-
ligheter. Den första strategien, autonomisering, avser avgränsningen av kun-

                               
59 Det kan jämföras med pedagogerna inom habiliteringen där 57 % är över 50 år utifrån ej 
redovisad del av underlaget i Åman, 2004 
60 Liksom Colnerud och Granström, 2002, då det gäller lärargruppen 
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skapsområdet och arbetsvillkoren i förhållande till intressenterna. För speci-
alpedagogerna är handledning ett kunskapsområde. 

Handledning av andra lärare och konsultation kan därför också ses som en 
förstärkning när det gäller yrkets autonomi i de fall funktionen utvecklas rela-
terat till specifika diagnoser och samtidigt utövas instrumentellt. (Sahlin, 
2005, s. 40)  

Sahlins avhandlingsarbete gäller handledning som specialpedagogisk funk-
tion. Hon diskuterar de svårigheter och möjligheter som hennes tio infor-
manter redovisar i sin handledningsfunktion. Handledarsituationen har två 
kontextuella teman. Det första är det ”organisatoriska” som handlar om skol-
ledningens (bristande) förståelse och insikter om specialpedagogfunktionen 
och det relationella perspektivet. Det andra är det Sahlin kallar ”legitimitets-
temat”. Handledning är ett nytt arbetsfält för pedagoger. Sahlins studie indi-
kerar inte att pedagogerna förmått att arbeta sig fram till en position på 
samma sätt som Aili (2002) redovisar för barnmorskorna.  

Legitimitetstemat visar på en kamp om ett professionellt ”symboliskt kapital” 
som iscensätts av införandet av handledning i den specialpedagogiska lärar-
funktionen. Det semi-professionella (special)pedagogiska handledningsbe-
greppet konkurrerar med ett professionellt psykologiskt dito på det special-
pedagogiska fältet (Sahlin, 2005, s. 36). 

Specialpedagogerna har genom styrdokument och organisation tilldelats ett 
arbetsfält och en kunskapsbas men inte ”legitimerats” inom det egna verk-
samhetsfältet. Sahlin visar att deras tjänster inte har kommit till utifrån efter-
frågan inom skolpraktiken. Också för pedagoger inom habiliteringen förefal-
ler handledning ha fått en framträdande plats (bilaga 1). Frågan är om peda-
gogerna inom habiliteringen, uppfattar handledning som ett symboliskt kapi-
tal och vad det har inneburit att handledningsrelationen till personalen i 
förskolan har tagits ifrån dem. 

Den andra professionaliseringsstrategien som Sahlin prövar är sökandet 
efter en vetenskaplig grund, en systematisk teori för yrkesutövandet. Sahlin 
skriver att det, pga specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär, är långt 
till en systematisk teori. Hon ifrågasätter här möjligheten till yrkesmässig 
autonomi för specialpedagogerna. I själva verket bestäms funktionen till 
form och innehåll genom: 

ett samspel mellan politiska ideologier och kunskapsformer från de männi-
skobehandlande vetenskaperna (ib., s. 40) 

Sahlins ifrågasättande av den systematiska teorin och yrkesmässiga autono-
mi hos skolans specialpedagoger, har relevans också för habiliteringens spe-
cialpedagoger. Frågan är om Sahlins ifrågasättande gäller kunskapsområdet 
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specialpedagogik och professionen specialpedagoger generellt. Om det 
handlar om verksamhetsfältet, med de jämförelser som Sahlin gör mellan 
skolans lärare och specialpedagogen, uppstår frågan om habiliteringens övri-
ga yrkesgruppers autonomi och systematiska teori så att säga ”spiller över” 
på specialpedagogerna. 

Den tredje och sista strategin är kontrollen av yrkesområdet och utbild-
ningen, vilken staten tilldelar professioner genom legitimering. Sahlin menar 
att specialpedagogerna, liksom lärarna, visserligen har en yrkesexamen, men 
saknar formell legitimation. Skolledaren avgör vid tjänstetillsättning och 
outbildade tjänstgör inom skolan, utan att det ifrågasätts nämnvärt. Sahlins 
studie visar att många frågor kvarstår kring specialpedagoger som profes-
sionsgrupp. Specialpedagoger inom habiliteringen tycks, enligt tidigare re-
dovisat underlag, själva ha utvecklat sitt verksamhetsfält. Påbyggnadsutbild-
ningen är densamma oavsett verksamhetsfält. För pedagoger inom habilite-
ringen tycks påbyggnadsutbildningen mer begränsat vara riktad mot den 
verksamhet de ska arbeta inom. 

Liksom Sahlin och Vernersson har Malmgren Hansen (2002) studerat 
specialpedagoger verksamma i grundskolan. I en longitudinell studie, av 
effekter av specialpedagogutbildning, besvarade specialpedagogerna frågor 
om, bland annat, yrkesidentitet. Malmgren Hansen använder identitetsbe-
greppet inom ramen för Giddens61 struktureringsteori. Identitet ses där som 
ett interaktionellt begrepp. Begreppet aktör används som en markering för 
att individen är aktiv och gör egna val. Yrkes-identitet till skillnad mot yr-
kes-roll förutsätter att kunskapen är internaliserad62. Yrkesidentitet63 som 
begrepp förenar individers identitet med deras yrke eller professionella posi-
tion. Pedagogernas yrkesidentitet hänger samman med politiska förändringar 
av verksamheten och utbildningen, menar Malmgren Hansen. Hennes studie 
visar att yrkesidentiteten förändras efter specialpedagogexamen. Det är ett 
individuellt förändringsförlopp, grundat i de yrkeserfarenheter pedagogerna 
skaffat sig efter examen. Där var utbyte av erfarenheter och kunskaper med 
andra pedagoger betydelsefullt. Malmgren Hansen beskriver en politisk in-
tention, en konstruerad yrkesgrupp med uppdrag att omkonstruera det speci-
alpedagogiska verksamhetsfältet. Aktörerna i Malmgrens studie uppger att 
de inte givits formellt mandat och tillräckliga resurser att agera flexibelt. De 
hade inte heller släppt sin grundläggande yrkesidentitet som klasslärare. Den 
grundläggande lärarkunskapen var internaliserad genom att de hade fortsatt 

                               
61 Malmgren Hansen hänvisar till Giddens, 1984 förutom Ahlgren, 1992, Svedberg, 2000 mfl 
62 I Vygotskijs mening betecknas internalisering som skillnaden mellan det yttre och det inre. 
En process som innebär att mentala funktioner medieras, genom olika kulturella verktyg bl.a. 
språket. Mediering är ett fenomen som är centralt i studier av lärande och utveckling, liksom i 
sociokulturell teori, skriver Dysthe och Igland, 2003, s. 79 
63 Yrkesidentitet kan också relateras till livsvärldsbegrepp och sociala identiteter enligt Thun-
borg, 2004. 
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att sätta barnet i centrum. Resultatet visar att de politiska intentionerna inte 
varit särskilt framgångsrika.  

Reflektioner avslutningsvis 
Det är märkbart att det inom pedagogisk skolforskning förekommer pröv-
ningar av professionskriterier, liksom benämningar som semiprofessionell 
och avprofessionalisering i större utsträckning än vad jag funnit i sociologisk 
professionsforskning64. Utifrån professionsteoretiska kriterier har forskning-
en som presenterats här inte givit (special-) pedagoger någon framträdande 
plats på den professionella arenan. Däremot framträder begränsningar i makt 
och inflytande över såväl kunskapsområdet som utvecklingen av yrkes- eller 
verksamhetsfältet. Det förefaller som om forskning, om specialpedagoger 
inom habiliteringen, bör genomföras ur ett verksamhetsperspektiv. Profes-
sionen har vuxit fram ur förskolans traditioner. Villkoren för pedagoger 
inom skola, förskola och landstingets habilitering bestäms av samhället. En 
fråga som väckts är vilka effekter den samordnade habiliteringen, som tvär-
professionellt verksamhetsfält, har på professionsgruppen specialpedagoger. 
En annan infallsvinkel gäller specialpedagogers argumentation för sitt kom-
petensområde inom verksamhetsfältet. 

3.2 Kompetens – kunskap relaterat till handlande 
Om professionsforskning visar sig som ett fält beforskat huvudsakligen av 
sociologer, framträder kompetens ur ett pedagogiskt perspektiv. Ellström 
(1992) skisserar en teoretisk referensram med analyser av begrepp och teore-
tiska perspektiv på yrkeskunnande, lärande och utbildning. Han gör det ut-
ifrån pedagogisk forskning och integrerar samhällsvetenskapliga perspektiv. 
Kompetens kan ses som uttryck för en yrkesgemensam kunskap som prakti-
seras inom ett specifikt verksamhetsfält.  

3.2.1 Kompetensdefinitioner och andra förklaringar 
Kompetens i dagligt språk kan kortfattat uttryckas stå för ”kunskap uttryckt i 
handling”. Kompetensbegreppet är emellertid mer komplicerat än så. Anslu-
tet till begreppet förekommer uttryck som kvalifikation, kunskap och erfa-
renheter. Det är begrepp som är kulturellt anknutna och används i samhället 
som kvalitetsmarkörer65. Begreppen kunskap och erfarenhet förekommer 

                               
64 Se t.ex Svensson, 2002 som säger att motsatsen till professionell är obetald amatör. Se 
också Broady, 1986 som liksom Krejsler, 2005, diskuterar argument för och emot profes-
sionsbegrepp och professionalisering 
65 Kompetensutredningen, SOU 1991:56, skriver att kompetensbegreppet är så omfattande att 
kommittén inte funnit det meningsfullt att formulera en strikt definition. De framhåller emel-
lertid förmåga och vilja. 
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inom forskningen och i samhällsdebatten i samband med t.ex. tyst kunskap 
och reflektion och lärande i handling. Främst är innebörden av kompetens, 
knutet till professionen, som formell behörighet genom legitimation eller 
auktorisation. Rolf (1991) talar om kompetens som ett modeord, vars inne-
börd det är väsentligt att förhålla sig till. Kompetensforskning kom stort 
under 1980-talet, då begreppet blev nästan synonymt med personalutveck-
ling, vilket Granberg (2004) menar inte är relevant. Kompetensbegreppet 
kom, då det användes som positiv förstärkning och kvalitetsord i olika skriv-
ningar, att tunnas ut och bli intetsägande. Därför är det särskilt angeläget att 
klargöra begreppet, dess definitioner och förhållande till närliggande be-
grepp. Med utgångspunkt ifrån individ eller grupper av individer och arbete, 
sett som uppgifter och/eller problem, föreslår Ellström (1992) en allmän 
definition av begreppet kompetens. 

Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i relation till 
en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att fram-
gångsrikt (enligt egna och andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmå-
gan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings- handlings- 
och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (ib., s. 21) 

Ellström grupperar individens förmågor i psykomotoriska, kognitiva, affek-
tiva, personlighets- samt sociala handlingsförutsättningar. Definitionen är 
relaterad såväl till individen, med sina förmågor, som till uppdraget och 
sammanhanget. Kompetens kan beskrivas vara riktad, som en relation mel-
lan individ och uppgift, skriver Alexandersson (1994). Den individuella 
kompetensen har både en kunskapsdimension och en färdighetsdimension. 
För lärare innebär det att både känna till teorier om lärande, olika metoder 
och veta hur dessa ska tillämpas i undervisningen.  

Kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande är begrepp som har en ge-
mensam innebörd och relateras till arbetsuppgifter och/eller individ (Gran-
berg, 2004; Alexandersson, 1994; Ellström, 1992). Söderström, (1990) skri-
ver att individuella kompetensbegrepp som kunskap, förhållningssätt, värde-
ringar och kontaktnät har en specifik innebörd för varje yrkesgrupp. I kvali-
fikationsforskning ligger betoningen på individer, strukturer eller processer, 
beroende på ämnesområde, skriver Molander (1997). Han menar att det finns 
glidningar mellan kvalifikation och kunnighet i den kvalifikationsteoretiska 
litteraturen. Kunnighet står i hans text för kompetens. Kvalifikationskrav 
resta i arbete, inverkar på utbildningen som i sin tur ger kompetens för arbe-
tet. Å andra sidan, menar Molander, kan en kvalifikation i vid mening vara 
okunskap. Det vill säga att någon går in i ett arbete utan belastande attityder 
och förutsättningar. Molanders diskussion kring begreppen ger infallsvinklar 
till specialpedagogisk kompetens relaterat till teamarbete. Utifrån sin yrkes-
kompetens är pedagogen en kvalificerad teammedlem. Kan okunskap, inom 
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andra expertområden, vara en förutsättning för att kvalificera sig för transdi-
sciplinärt teamarbete?  

Verksamhetsfält uppstår som nya handlingsutrymmen i takt med att om-
världen, samhället, utvecklas och förändras. Habiliteringen är ett sådant 
verksamhetsfält liksom skolan66. I en studie om lärares kompetensutveckling 
definierar Malmberg (1997) kompetens utifrån verksamhetens kvalifika-
tionsperspektiv. 

…dvs kompetens betraktas som det som krävs för att utföra ett visst arbete. 
Kvalifikationsperspektivet medför att arbetsuppgiftens och verksamhetens 
behov fokuseras framför individens upplevda behov. (s. 31) 

Formuleringen här visar att studien inte gäller en autonom professionsgrupp. 
Det är en markering av verksamhet mot individ. Professionen eller yrkes-
gruppen verkar inte vara en part i målet67. Det kan förstås som en markering 
att individuella behov är personligt privata snarare än professionella. Malm-
berg talar om vikten av systematisk och fördjupad reflektion i vardagsarbe-
tet68. Kompetensbegreppets kärna är kunskap, skriver Granberg (2004). De-
finitioner av kompetens har givit flera infallsvinklar. Jag väljer att presentera 
hur kompetens diskuteras anslutet till kunskap och handling.  

3.2.2 Kunskap 
Inte heller kunskap kan uppfattas som ett entydigt begrepp. Begreppet yrkes-
kunnande visar sig vara mångtydigt och argumenteras med uttryck som ”tyst 
kunskap”69 eller kunskap som är erfarenhetsbaserad. Begrepp som ”know-
how” förekommer i kompetens- och professionslitteratur. Det kan förstås 
som praktikerns kunnande uttryckt i handling i en konkret situation (Gran-
berg & Ohlsson, 2000). Kunskap i hermeneutisk mening handlar om förstå-
else eller att tillskriva något en mening (Göransson, 2004). Göransson lik-
som Gustavsson (2000; 2004) diskuterar utifrån Aristoteles tredelning av 
kunskap som episteme, techne och fronesis (phronesis). Episteme är vetande 
i teoretisk vetenskaplig mening. Techne är den praktiska produktiva kunskap 
som ligger i såväl konstnärligt som industriellt hantverk. Kunskap som grun-
dar sig i människans handlingar har det tagit tid att uppmärksamma och ge 
språk för. Fronesis ska förstås som praktisk klokhet, förmågan till tolkning 
och förståelse. Det handlar om att ha en förmåga att ha en god kunskap om 
konkreta situationer, göra en klok bedömning för att sedan välja problemlös-
ning. Gustavsson (2000) diskuterar hur fronesis kan förvärvas. Den kunskap 
och förmåga som krävs i komplexa situationer beskriver Aristoteles:  

                               
66  se vidare Malmberg, 1997; Ekholm,1989 
67 Se också Goodson, 1999 om hur politisk styrning urholkar lärarprofessionalism 
68 Malmberg hänvisar till Alexandersson, Madsén och Linnell, i Madsén, 1994 
69 Granberg och Ohlsson, 2000 talar om tyst kunskap som liktydigt med kunskap i handling 
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I fråga om handlingar och lämpliga medel ges det ingen fast punkt, lika lite 
som i hälsofrågor. Då det allmänna resonemanget är av denna art, så gäller 
bristen på exakthet i ännu högre grad resonemanget om de enskilda fallen. Ty 
de bemästras varken med någon särskild teknik eller några givna direktiv, 
utan de handlande personerna måste varje gång själva se efter vad som läm-
par sig för tillfället, i likhet med vad som är fallet inom läkekonsten och na-
vigationskonsten. (Gustavsson, 2000, s. 189)  

Beskrivningen av fronesis visar kompetensens relationella karaktär. Josefs-
son (1991; 1998; 1999) talar om påstående- och förtrogenhetskunskap som 
gemensamt bidrar till kunskap möjlig att omsätta i handling70. Flera forskare 
har bidragit till en kritisk reflektion om mötet mellan teori och praktik. En av 
dem som bidragit till forskningstraditionen är Molander (1997) som menar 
att arbete och kunskap inte kan betraktas som vetenskapliga begrepp.  

Begreppen hör hemma inom ett område där det alltid är meningsskiljaktighe-
ter och värderingar inte blott är ”yttre ting” utan nödvändiga betingelser för 
att begreppen skall få liv. (ib., s. 26) 

Yrkeskunnande, synonymt med yrkeskompetens och yrkesskicklighet, förut-
sätter autonomi och ansvar skriver Molander. Han diskuterar två i grunden 
skilda forskningsperspektiv på yrkeskunnande, teoretisk intellektualitet och 
praktisk intellektualitet. Skiljelinjen ligger i synen på tillämpning och be-
greppet reflektion. Det teoretiskt distanserade forskningsperspektivet ut-
märks av dualism med en strävan efter den exakt formulerade universella 
kunskapen skild ifrån tillämpning. De praktiska kunskapstraditionerna byg-
ger på deltagande och dialog, en ömsesidig reflektion mellan människor. 
Kunskap och tillämpning bildar en helhet och är förankrad i levande tradi-
tioner. Den reflekterade erfarenheten kan förstås som en subjektifierad kun-
skapsbildning, menar Molander.  

Näslund och Granström (1998) skriver att teorier genom lärarutbildning-
ens utformning, internaliseras i praktiken. Med hänvisning till de klassiska 
professionsteorierna framhåller de att kompetens bygger på såväl teoretisk, 
vetenskapligt grundad kunskap som det som kan betecknas som praktisk 
eller beprövad erfarenhet och förvärvad skicklighet. De talar här om två kun-
skapsbaser. Den gemensamma förvärvas genom yrkesutbildning och eventu-
ell kårgemensam kompetensutveckling. Hit hör det yrkesspråk som profes-
sionens medlemmar använder. Det speglar yrkesgemensamma teorier och 
metoder. Den andra kunskapsbasen, som utvecklas genom erfarenhet, är 
tydligare anknuten till kompetensbegreppet. Näslund och Granström fram-
håller att handledning i vardagsarbetet är av betydelse för den yrkesspråkliga 
utvecklingen. I handledning problematiseras vardagsarbetet och yrkesspråket 

                               
70 Josefsson skriver att termerna har präglats av Bergenfilosofen Kjell Johanessen,1999 
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används vid teorianknytningen. Därmed blir yrkesspråket dynamiskt och 
utvecklas genom arbetsrelaterat lärande.  

Om yrkesspråket är professionsgemensamt förutsätter det att kunskaps-
området och verksamhetsfältet sammanfaller. Så är det inom skolan och i 
viss mån inom sjukvården. För yrkesgrupperna inom habiliteringen kommer 
rimligen de olika yrkesspråken i teamen att utvecklas i interaktion med var-
andra i vardagsarbetet och vid teamhandledning. Effekten torde vara att spe-
cialpedagoger i habiliteringen utvecklar ett divergent yrkesspråk i förhållan-
de till kollegorna i skolan. Liksom Näslund och Granström framhåller Keen 
(2002) att kunskaper bäst erhålls genom ordet, talat eller skrivet, i formella 
undervisningssituationer, genom media och i samtal. Kunskaper är det for-
mella, en vägledning för färdigheter, vilket hon uttrycker i metaforer där 
vägmärken är kunskaper, och bilkörning färdigheten. Granbergs (2004) me-
tafor för kunskap är redskap t.ex. då ett problem ska lösas. Han ser vilja som 
förutsättning, för att nu bygga på metaforerna, som energi i problemlös-
ningsprocessen. Granberg talar om fyra kunskapsformer fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Med det knyter han kunskapsbegreppet till hand-
ling och erfarenhet. Rolf (1991) talar om kunskap i tre perspektiv, innehåll, 
uppkomst och funktion. Kunskapens innehåll är t.ex. påstående, färdighet, 
värdering och hållning. Kunskapens uppkomst kan vara träning, erfarenheter 
och lärsituationer. Kunskapens funktion innefattar handling - beskrivande 
och manipulerande. Hur kan då kunskap som benämns ”tacit knowledge” – 
tyst kunskap - förstås?  

3.2.3 Tyst eller formulerad, reflekterad kunskap 
Molander (1997) skriver att begreppet tyst kunskap används av forskare 
inom ramen för reflektionsprocessen.  

Begreppet ”tyst kunskap” etiketterar inte en given verklighet utan fungerar, 
tillsammans med exempel, genom att väcka frågor, styra uppmärksamheten 
på kunnande i form av omdöme och förtrogenhet, föra reflektion vidare, lyfta 
fram likheter och olikheter mellan olika kompetenser. Det öppnade inte minst 
ett erkännande av aspekter av yrkeskunnande som man inte kunde uttrycka 
språkligt utan måste närma sig indirekt (eller vad som brukar ses som indi-
rekt!) på många olika vis. (ib., s. 40) 

Liksom Hansson (1998) är Molander kritisk till populärversionen av begrep-
pet. Hansson menar att det kan leda till en föreställning om att den tysta kun-
skapen inte behöver fördjupas. Istället ska det ses som en källa till kunskap. 
Vad som framgår med tydlighet är intresset för den här dimensionen av 
kompetens. Det fokuserar svårigheter att språkligt formulera yrkespersoners 
komplexa kompetens, framför allt inom sociala, pedagogiska omvårdnads-
områden.  
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Rolf (1991) skriver att i den svenska samhällsdebatten har tyngdpunkten i 
begreppet kommit att ligga på tyst. Med en sådan bestämning är det i prakti-
ken omöjligt att skilja mellan ”tyst” fungerande kunskap och ”tyst” funge-
rande fördomar. Dvs man förbinder sig inte för giltigheten i innehållet. 

”Tyst kunskap” och ”tacit knowledge” är facktermer. Felassociationer utanför 
fackkretsar utgör ingen stark invändning. Forskningens facktermer ges sin 
betydelse av den internationella kunskapsteori där Polanyi är centralgestalten. 
(ib., s.29)  

Rolf gör en grundlig genomgång av Polanyis kunskapsteori där jag presente-
rar några aspekter av relevans för mitt arbete. Begreppet ”tacit” ska, enligt 
lexikon, inte förstås som ”omöjlig att formulera”71. Det förklaras med termer 
som implied eller understood without being stated (Oxford Dictonary & 
Thesaurus, 1997) dvs underförstådd eller utan att bestämmas. Det är en så-
dan innebörd som Polanyi ger ”tyst kunskap”. Det innebär oartikulerad kun-
skap som efter det att den artikulerats och reflekterats återtas i ny form. 
Skillnaden mellan det oartikulerade och det formulerade, är kunskapens 
funktion. Kunskapen går från förgivettaget till artikulerat samförstånd. Pola-
nyi’s kunskapsfilosofi går ut på att språket ger förutsättningar att utforska 
och reflektera den fungerande tysta kunskapen. Efter kritisk reflektion kan 
den omvandlas till personlig kunskap. Begreppet personlig kunskap är rela-
terat till erfarenheter, traditioner och kultur inom professionen (Rolf, 1991; 
Polanyi, 1966). ”Tyst kunskap” ska inte förstås som omöjlig att formulera 
eller förmedla (Gustavsson, 2000; Hansson, 1998; Rolf, 1991). Avhandling-
ens fokusgrupper kan förstås som tillfällen för deltagarna att artikulera de 
dimensioner av kompetensen som uppfattas vara ”tyst” kunskap. 

3.2.4 Handling som praktik eller verksamhet 
Handling förknippas med person och med händelse. Aristoteles (i Poetiken, i 
Lübcke, 1988) påpekar att då vi betraktar något som en handling, till skillnad 
från en händelse, ligger det i att vi uppfattar en avsikt, medveten eller omed-
veten. Aristoteles talar om handling i tre områden - theôria (undersökande), 
poìêsis (produktion) och prãxis (handlande). Prãxis är i grekisk mening en 
handling utförd av en expert (Hansson, 1998). Molander (1997) refererar till 
Leontiev som från marxistisk ståndpunkt försöker inordna praxis eller verk-
samhet i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Molander menar att 
det inte är möjligt och citerar Wittgenstein ”praxis måste tala för sig själv” 
(ib., s. 80). Handling kan därmed förstås som en praktisk verksamhet som 
utförs i ett sammanhang av någon som har särskild kompetens. Handlingar 
                               
71 Rolf, 1991, ställer sig kritisk till Wittgensteins Unsagbar osägbar eller inte möjlig 
att verbalisera. 
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kan studeras i olika perspektiv, beroende av handlingsteoretiska traditioner. 
Hagström (1992; 1996; 1999) redovisar teoritraditioner där handlandets mer 
faktiska formellt observerbara struktur studeras. Där kan handling förstås 
som sociala mönster knutna till arbetsplats, profession och/eller kultur. 
Handlingskompetens är den kompetens som manifesteras i socialt-, psyko-
motoriskt- och kommunikativt handlande. Att avstå från handlande i en spe-
cifik situation kan, utifrån teoribildning om handlingskompetens, vara en 
icke manifesterad kompetens. Bjurwill (1998) gör en koppling mellan det 
pedagogiska samtalet och handlingsteori. Han menar att utvecklingssamtal 
eller pedagogiska samtal till sin karaktär med stöd av pedagogisk teori eller 
handlingsteori, fungerar som förberedelse för kommande/framtida handling-
ar. Keen (2002) definierar kompetens som förmåga att klara en situation, att 
se framåt och att handla. Hon använder handen som symbol då hon utvecklar 
sina teser om kompetens. Handen blir hos Keen liktydig med den mänskliga 
kompetensens sammansatta och individuella karaktär. Vart och ett av fing-
rarna står i tur och ordning för: färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontak-
ter och nätverk samt värderingar.  

Erfarenhet, färdighet och yrkeskunnande 
Kompetens artikuleras med begrepp som förtrogenhet och erfarenhet, liksom 
färdighet och yrkeskunnande, anslutet till såväl tyst som artikulerad kunskap. 
Begreppen förekommer genomgående knutna till reflektions- och lärproces-
ser. Erfaren kan uppfattas som ett dynamiskt begrepp, att erfara är att för-
nimma, att varsebli. Erfarenhet i vardagligt tal är snarare motsatsen, statiskt 
och precist - ”ingen kan ta ifrån dig dina erfarenheter”. Erfaren är att vara 
kunnig, skicklig, dvs den som har förnummit. Kolb (1996) som utgår från 
Piaget i sin modell för lärande, använder genomgående erfarenhetsbegrepp 
knutet till vuxnas lärande. Erfarenhet ses som grund för fronesis - praktiska 
klokhet som också innefattar integrerad insikt (Gustavsson, 2000). Gadamer 
(1997) beskriver erfarenhet som en process som väsentligen är negativ, ge-
nom att det man tidigare uppfattat som typiskt vederläggs av nya erfarenhe-
ter. Det sker genom ett aktivt förvärvande vilket innebär inte bara ett speci-
fikt, utan också ett förändrat, bättre vetande generellt sett. Gadamer refererar 
till Hegel som säger att erfarenhet är en dialektisk rörelse som vetandet till-
lämpar på sig själv (s. 164). Hegel menar att erfarenhet kräver att människan 
måste ”träda i förening med innehållet” och med det ha en egen visshet.  

Färdighet är till sin karaktär individuell eller personligt integrerad kun-
skap. Praktiskt yrkeskunnande eller praktisk problemlösning är en slags 
”know how”. Överföring av sådan kunskap sker, enligt Polanyi, genom ned-
ärvd tradition i ett slags mästare- och lärlingsförhållande (Gustavsson, 2000; 
Rolf, 1991). Det kan uppfattas som en ren tradering. Gustavsson refererar till 
Lave (1991) och ett tänkande kring lärande i direkt verksamhet i samman-
hanget ”situated cognition” situerat lärande.  
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Det innebär att den kunskap man lär sig genom deltagande är knuten till det 
praktiska sammanhanget. Kunskapen inhämtas genom att man successivt 
skolas in i ett socialt sammanhang. Sådana lärprocesser involverar hela män-
niskan. Med ett sådant synsätt går det inte heller att skilja ut den värld männi-
skan befinner sig i och den aktivitet hon utövar. Kunskap kan endast vinnas 
under specifika omständigheter och får sin betydelse och mening först i situa-
tionen och sammanhanget. (Gustavsson, 2000, s.129) 

En kunskap som inhämtas genom det kontextuella lärandet väcker frågor om 
möjligheter till ett reflekterat kritiskt förhållningssätt (Gustavsson, 2000; 
Goodson, 1999). Kennedy (1999) talar om ”situated knowledge”, situerad 
kunskap som lärande i specifika situationer. Hon visar att lärare vägleds av 
sina tidiga erfarenheter som elever, då de tolkar sin professionella lärarroll 
och den sociokulturella skolsituationen. Kennedy framhåller att medvetenhet 
om de egna förkunskaperna ger förutsättningar att utveckla professionell 
kompetens72. Kompetens kan därmed beskrivas vara kunskap, i olika former, 
som är inhämtad i sitt praktiska sammanhang.  

Profession och kompetens inom habiliteringen  
Larsson (2001) menar att professionella aktörer är konstruerande i sitt sätt att 
närma sig en situation73. Han studerar aktörer inom barn- och ungdomshabi-
literingen och hur servicen organiseras. Aktörerna, i fyra fallstudier, är per-
sonal och föräldrar, som i observerade möten och intervjuer organiserar och 
beskriver vardagsverksamheten dvs. servicen till barn och familjer. Organi-
serandet ses här som ett skapande av begriplighet, vilket konkretiseras med 
begreppen aktörsposition och språklig förpackning. Med aktörspositioner 
menas det sätt aktörerna förhåller sig till, engagerar sig i och relaterar till 
verksamheten. De språkliga förpackningarna är den ram som aktören ger 
verksamheten som beskrivs. Handlingsnät är en övergripande beskrivnings-
form för de olika aktörernas positioneringar, ett organiserande av handlingar 
och aktörer, samt vad som kan förstås som mer stabila värdebaserade hand-
lingsidéer. Larsson beskriver praktiken som variationsrik och att de profes-
sionella, genom de språkliga förpackningarna, sammanfattar och kommuni-
cerar praktiken på en ”lagom” abstrakt nivå.  

Den professionella karaktären i mycket av verksamheten baseras på en ratio-
nalitetsretorik, där det man gör motiveras och förklaras i termer av sina posi-
tiva konsekvenser i allmänhet och barnets utveckling i synnerhet. (ib., s. 181) 

Det ”man gör”, de professionellas insatser, organiseras så att de blir begrip-
liga. Det som Larsson benämner ”organiserandets mikroprocesser” sker i, 
eller som en aspekt av, det direkta barn- och familjeinriktade arbetet. I den 
                               
72 Dewey (i Grimmett, 1988), talar om betydelsen av att undersöka sina slutsatser (inference) 
av gjorda erfarenheter  
73 Larsson grundar sitt resonemang på Schön, 1983; 1987 och Molander, 1996 
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processen är aktörspositioner som professionell och kompetent personal, 
respektive förälder, viktiga. Den professionella och kompetenta positionen 
blir i vissa fall obekräftad, vilket ger svårigheter i samverkan. Obekräftade 
positioneringar kan uppstå för enskilda professionella, eller för teamet som 
kunskapsbärare, i möten med andra aktörer. Larsson uppfattar att det fram-
förallt förekommer problem i beroenderelationer. Ett exempel är då en spe-
cialpedagog, med sakkunskap om funktionshinder och specialpedagogisk 
intervention, beskriver sin osäkerhet inför en assistent i förskolan. Assisten-
ten ifrågasätter hennes handledning, i kraft av förtrogenhetskunskap, avse-
ende barnets förskolevistelse. Assistenten och pedagogen är ömsesidigt be-
roende av varandras kompetens. Larsson menar att svårigheten inte är unik 
för specialpedagogik som profession eller som kunskapsdomän. Han ser i sin 
studie att de professionella under möten växlar mellan att göra sin röst hörd, 
och framställa sig som expert, respektive att anta en mer familjeorienterad 
position. Det uppfattar Larsson som ett nödvändigt och skickligt sätt att han-
tera en situation, där servicen och organiserandet måste begripliggöras av de 
professionella, utifrån kunskaper och erfarenheter. Det är i samspel med 
familjen som de professionella konstruerar eller skapar en begreppslig verk-
samhet. Genom ”språket” begripliggör de verksamheten, vilket jag åter-
kommer till längre fram. 

Högberg (1996)74 menar att verksamheten inom habiliteringen kräver en 
dubbelkompetens. Hon framhåller att de yrkesverksamma, utöver den grund-
läggande yrkeskunskapen, i sin expertroll behöver ha kunskaper om funk-
tionshindret och dess konsekvenser. Genom sitt avhandlingsarbete kommer 
Högberg fram till att barnhabiliteringens praktik är platsen för sociodyna-
misk pedagogik. Det är en sammansättning av ”socio” för de sociala relatio-
nerna inom barnhabiliteringen och ”dynamisk” för medveten och omedveten 
kommunikation. Pedagogiken beskriver hon i termer av lärande i relationer 
mellan de inblandade, liksom i uppdraget som sådant.  

Med sociodynamisk pedagogik avser jag alltså kunskap i teori och praktik 
om den sociala dynamiken mellan vårdgivare och vårdtagare, mellan individ 
och samhälle. Professionell kompetens i detta perspektiv utgår från gedigen 
yrkesspecifik kunskap (ib., s. 263) 

Högberg talar här om de yrkesverksamma i habiliteringen som ett kollektiv. 
Hon betraktar den sociodynamiska pedagogiken som en gemensam tolk-
ningsram för olika teorier om relationer mellan individ och samhälle. Hennes 
text visar komplexiteten i kompetensbegreppet. Den gedigna yrkesspecifika 
kunskap, som Högberg menar att kompetensen utgår ifrån, har övriga yrkes-
representanter i kunskapsområden som medicin eller psykologi. Pedagoger-
na har, med Högbergs resonemang, professionell kompetens genom yrkes-

                               
74 Högberg hänvisar begreppet dubbelkompetens till en sammanställning av Lagander, 1996 
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kunskap, teoribildning och praktik inom förskoleområdet. De har dubbel-
kompetens genom specialpedagogisk påbyggnadsutbildning och av praktiska 
erfarenheter av arbete med barn med funktionshinder. Samtidigt är deras 
kunskapsområde - pedagogiken, också verksamhetsgemensam utifrån Hög-
bergs resonemang. Det blir ett professionsdilemma, som framhålls av intres-
seorganisationernas representanter i gruppsamtalen (Åman & Lindberg, 
2001; kap. 1), liksom av pedagoger i barnhabilitering (Åman, 2002; 2004). 
Kompetens kan förstås som ett yrkeskunnande75 som vanligen är profes-
sionsgemensamt. För barnhabiliteringen har Högberg i det närmaste beskri-
vit kompetensen som verksamhetsgemensam. Det habiliteringsgemensamma 
framkommer också då pedagoger beskriver sin verksamhet (Åman; 2004). 
En yrkesgruppsgemensam kompetens kan också benämnas kollektiv.  

3.2.5 Gemensam eller kollektiv kompetens 
Erfarenhet och kunskapsformer som fronesis kan betraktas som förutsätt-
ningar, eller uttryck, för individuell kompetens. Kompetens är också, som 
jag skrev inledningsvis, en formell behörighet som därmed förväntas vara 
professionsgemensam. Alexandersson (1994)76 skriver att gemensam kompe-
tens förutsätter en vilja, hos den enskilda, att samarbeta, att ha tilltro till egen 
förmåga, till den sociala relationen och till det gemensamma handlandet.  

Jag har kommit att uppfatta begreppet kollektiv kompetens som länken 
mellan profession och kompetens. Kompetens utvecklas i professions- eller 
yrkesgruppsgemensam överenskommelse om kunskaper, teorier och hand-
lingar. Det gemensamma kunnandet är nödvändigt för att upprätthålla kom-
petens, framhåller Gustavsson (2004). Larsson (1990) menar att förskollä-
rarna arbetar systemorienterat och att deras yrkeskompetens har en kollektiv 
aspekt genom samverkan och ett gemensamt förhållningssätt. Också Ohlsson 
(1996) framhåller förskolepersonalens kompetens ur kollektiv aspekt. Då 
gäller det erfarenhetsbaserat lärande som sker genom regelbundna dialoger 
mellan personalen också i subgrupperingar.  

Hansson (1998; 2003) framhåller att kollektiv kompetens innefattar större 
samarbetskonstellationer än enbart team. Det kan vara nätverk, projektgrup-
per eller yrkesgrupper. Det är gruppens eller organisationens skicklighet, i 
ett målrelaterat arbete, som kallas kollektiv kompetens. Han utgår ifrån prak-
tisk kompetens, som är relaterad till uppgiften, och interpersonell kompetens 
som handlar om samverkan med andra. Praktisk kompetens är individbase-
rad och utvecklas huvudsakligen i interaktion med uppdraget. Interpersonell 
kompetens, som bland annat innebär att vara lyhörd för det som sker i kol-
lektivet och förmågan att samarbeta, utvecklas i interaktion med andra.  

                               
75 Se t.ex. Ellström, 1992, s.26 
76 Alexandersson skriver om läraren och skolan 
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3.2.6 Sammanfattning  
Professionsgruppsforskning som redovisats har huvudsakligen gällt lärare, 
förskolepersonal och specialpedagoger. Pedagogerna i avhandlingsstudien 
kan relateras generellt till gruppen ”lärare” utifrån professionskriterier och 
professionella villkor inom olika verksamhetsfält. Specifika infallsvinklar, 
som framträder i verksamhetsstudier av förskola och specialpedagogisk 
verksamhet, är socialisation, yrkesidentitet och interaktion. Förskollärares 
kompetens har då visat sig gemensam eller kollektiv. Genomgången visar 
samhällets inverkan på eller direkta styrning av den pedagogiska yrkesgrup-
pen som profession. 

Jag använder begreppen verksamhetsfält, i ett kontextuellt perspektiv och 
kompetensområde, för praktisk och teoretisk kunskapsbildning. I genom-
gången av teoribildning kring kompetens framträder lärande, interaktion och 
meningsskapande som centrala begrepp. Kompetens är en yrkesgemensam 
kunskap som argumenterats med begrepp som erfarenhet, förtrogenhet, fär-
dighet och handling. Där finns en kommunikativ dimension genom yrkes-
språket och reflektionen kontra den ”tysta kunskapen”. Kompetens framträ-
der som kunskap, av många dimensioner, vilken manifesteras i handling 
inom verksamhetsfält. 

I den här avhandlingen är det samtalet eller reflektionerna omkring kom-
petens som är av särskilt intresse. Det kan argumenteras inom ramen för 
lärande praktik och sociokulturella perspektiv (Säljö, 2000). Den pedagogis-
ka dimensionen inom en sådan ram är att tänkande, språk och handlande 
utvecklas och ses som lärprocesser i interaktion mellan människor i den dag-
liga verksamheten.  

Vi ’lånar’ kunskaper av diskurser och vi talar genom dem när vi argumente-
rar i sociala praktiker. Att lära är att successivt skolas in i diskursiva system 
som man sedan tänker och kommunicerar med i olika verksamheter. (ib., s. 
233) 

För lärande inom verksamhetsfält är professionens kommunikation och in-
teraktion central. Individen och gruppen konstruerar sin förståelse för sin 
kompetens. Här kan yrkesspråket uppfattas vara det kollektiva redskapet.  

3.3 Kommunikation och konstruktion i dialogiska 
samtal  
Avhandlingens empiriska intresse gäller pedagogernas uppfattningar om 
kompetens och interaktionella samtal eller dialoger. Teoretiska perspektiv på 
interaktionella samtal benämns dialogism (Wibeck, 2002a; Linell, 1998a; 
1998b). Linell skriver att alla samtal kan ses som en kommunikativ verk-
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samhet, där enskilda bidrag är beroende av varandra. Samtalet är en gemen-
sam konstruktion som rekontextualiseras av deltagarna under samtalet. I 
dialogisk analys uppmärksammas interaktionen i samtalet och den enskilda 
deltagarens bidrag relaterat till kontexten. Linell talar om en dubbel kontex-
tualitet. Inläggen sker utifrån det som sagts och gjorts, samtidigt som varje 
deltagare är medskapande vid förändring och utveckling av kontexten. I 
kommunikationsteorin är grundtesen att ingenting kan förstås lösryckt ur sitt 
sammanhang, sin kontext (Linell, 1998b). Wibeck (2002a) säger att dialogi-
citet försiggår på flera plan. Det är det som kommer till uttryck i samtalet - 
hur uppfattningar och argument konstrueras och relateras till varandra. Det 
är också hur deltagarna svarar på varandras yttranden i rummet. Därutöver är 
de i dialog med, vad Wibeck benämner, ”virtuella deltagare”. Deltagare som 
inte finns i rummet men vars röster hörs genom, direkta och indirekta, citat.77  
Sådana röster inkluderar Bakhtin begreppet den flerstämmiga dialogen, en-
ligt Skagen (2003). Produktiviteten i Bakhtins dialogbegrepp ligger i sam-
bandet mellan det ”lilla samtalet” mellan personer och ”det stora samtalet” i 
det öppna rummet. I dialogen finns inte bara personerna, som för samtalet, 
utan också institutionernas, maktens och traditionernas röster. Bakhtin (Hol-
quist, 1986) använder begreppet ”talgenre” för text och tal i olika kontexter. 
Det kontextuella sammanhanget påverkar våra uttalade uppfattningar. Ska-
gen (2003) har prövat Bakhtins talgenre- och dialogbegrepp i handlednings-
samtal. Talgenrebegreppet är dynamiskt genom att det varierar efter situation 
och deltagare. På mikronivå handlar det om samtalets strukturella och ex-
pressiva karaktär. Där ingår temat och deltagarnas samtalsstil, i vilken grad 
man inbjuder till debatt, liksom deras attityder och värderingar. På makroni-
vå är det verksamhetsfältet liksom mer övergripande samhällsstrukturer. 
Skagen kan visa hur kontexten inverkade på handledningssamtalet. Han upp-
fattade att staten och institutionerna var störande inslag, som ett indirekt 
symboliskt maktperspektiv, i samtalen. Bakhtin menar att en god dialog 
lämnar en positiv känsla, att ämnet är uppfordrande och relevant. Hotet mot 
dialogen är förtryckande diskurser, som inte tillåter den inre, individuella. 

Dysthe och Igland (2003) diskuterar de perspektiv på sociokulturell teori 
som Vygotskij och Bakhtin har bidragit med. De skriver att Bakhtin, vanli-
gen och felaktigt, framställs som någon form av komplement till Vygotskij. 
Han omnämns som språkfilosof men är främst en dialoginriktad tänkare 
(Igland & Dysthe, 2003). Liksom Vygotskij har Bakhtin intresse för före-
ställningar om det inre talet, som han beskriver som en inre dialog.  

Bahktin (1986, s. 88) understryker att varje individs unika röst och erfarenhet 
formas och utvecklas i kontinuerlig och ständig interaktion med andra indivi-
ders yttranden. (Dysthe & Igland, 2003, s. 86). 

                               
77 Schön (1991) talar om virtuella världar, de konstruktioner vi gör av praktiken, snarare än att 
utgår ifrån konkreta situationer. 
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Igland och Dysthe (2003) presenterar dialogismen som ett tänkande om me-
ningspotentialen i våra yttranden. Den ger underlag för förståelse av hur 
dialogen, till skillnad mot monologen, främjar meningsskapande och läran-
de. Bakhtins intresse för dialog är grundläggande. Den relationella principen 
genomsyrar allt han skriver. Dialogicitet som teoretiskt begrepp har till-
kommit senare. ”Yrkesspråk” har aktualiserats i anslutning till kompetenste-
orier. Där har också, förutom reflektion, använts begrepp som symbolspråk 
och metaforer.  

3.3.1 Reflekterande och metakommunikativa samtal 
Det är två begrepp som aktualiseras med mitt forskningsintresse för yrkes-
gruppssamtal om kompetens. Det är reflektionsbegreppet liksom begreppet 
metakommunikation.  

Reflektion 
Reflektionsbegreppet framstår vanligen som oklart skriver Alexandersson 
(1994). ”Äkta” reflektion, menar han, uppmärksammar betingelser för med-
vetenhet. Reflektion innebär att man gör sig medveten om sina antaganden. 
Reflektion är kopplad till konkret erfarenhet och fungerar som brygga mel-
lan våra erfarenheter. Reflektion är därför centralt då det gäller lärande i 
praxis och praktiknära gemenskaper (Kroksmark, 2005; Nielsen & Kvale, 
2000; Bjurwill, 1998; Alexandersson; 1994; Broady, 1986). Bjurwill menar 
att den reflekterande undervisningen svarar mot kravet att integrera teori och 
praktik, att utveckla en praktisk teori, en handlingsteori. 

Pedagogik som praktisk teori, är reflektion över undervisarens eller upp-
fostrarens handlingar skriver Broady (1986) med hänvisning till Durkheim. 
Durkheim ser reflektionen som pedagogikens redskap. Reflektion som kon-
cept inom lärarutbildning och handledning förknippas vanligen med Donald 
A. Schön (Grimmett & Erickson, 1988). Grimmett (1988) diskuterar varför 
reflektionsbegreppet är av särskild betydelse inom lärarutbildning. Där me-
nar han att Dewey har haft ett stort inflytande, inte minst på Schön. Dewey 
menade att en meningsfull eftertanke, i anslutning till en upplevd situation, 
leder eller bidrar till någon form av problemlösning. Han använde begreppet 
”reflektion” för något som är mer än eftertanke. Reflektion är, enligt Dewey, 
en undersökande process som ger konsekvenser, en skillnad i sättet att tänka. 

” the process of arriving at an idea of what is absent [in a given situation] on 
the basis of what is at hand … it involves a jump from the known into the un-
known” (Dewey, 1933, pp. 104-105, i Grimmett, ib. s. 7) 

I reflektionsprocessen framträder, med andra ord, något som inte tidigare var 
medvetet. I det interaktionella samtalet, i yrkesgruppssamtalens kontext, är 
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det just reflektionen och det som framträder genom den, som jag är intresse-
rad av.  

Schön (1991/1983; 1988; 1987) definierar reflektion som forskning inte 
om, utan i eller inom praktiken. Det handlar om handlingskunskap eller det 
som kallas ”knowledge on action”. Schön talar om reflekterad kunskap som 
en ständigt pågående process. Den yrkesverksamma, som arbetar i situatio-
ner som är komplexa och oförutsedda, för en dialog med sitt vanetänkande 
(knowing) och ett nytänkande (reflecting) under pågående verksamhet. 
’Knowing’, som förtrogenhet, är en förutsättning att fungera i praktiska situ-
ationer. Reflektion (in action) krävs vid situationsanpassat omedelbart pro-
blemlösande såväl som i processer över tid. Här menar Schön att reflektio-
nen motverkar praktikerns tendens att orientera sig efter det kända, att försö-
ka få modellen av världen att stämma in i situationen, istället för tvärtom. 
Den reella möjligheten till reflektion (in action), att anpassa tänkandet, i eller 
under handling har ifrågasatts, skriver Bjurwill (1998). Då diskuteras om 
handling, som motsats till ett tänkande, försämrar handlingsförmågan, eller 
leder tankarna i andra banor. Schön själv framhåller skicklighet, simultanka-
pacitet med forskning som visar att det går att öva upp en sådan förmåga (ib. 
s 260). Snarast är det så att det reflekterade tänkandet öppnar för flera syn-
sätt och handlingsberedskap. Schön (1987) beskriver yrkesutbildningars 
dilemma i motsättningen mellan två ömsesidigt beroende fält, verksamhets-
fältets praxisorienterade vardag och till universitets vetenskaplighet och pro-
fessionsorientering. Reflektion kan primärt fungera som överbryggande. 
Professionell och kollegial reflektion som led i förändringsprocesser kräver 
kompetens, tid, en tillåtande miljö och en gemensam värdebas, skriver Lid-
holt (1999). Hon använder begreppet synvända från Schöns reframing – dvs 
ominramning av problem. Reflektionen är aktiv, sker i handling och syftar 
till förändring. Bjurwill (1998) framhåller att Schön är handlingsteoretiker.  

Han utgår från att vi alla lär oss något genom att handla (”learning by do-
ing”). Till grund för det strategiska handlandet ligger våra föreställningar om 
handlingens verkan. Uttrycket ”reflection-in-action” är just en operationell 
beskrivning av denna handlingsteori. Vill man alltså få en förändring till 
stånd i handlandet, så måste man skapa förändring i tänkandet, det är det som 
är Schöns viktigaste tes. (ib., s. 282) 

Forslund och Jacobsen (2000; figur 3.1) har inkluderat tre reflektionsbegrepp 
i sin teoretiska modell för professionell kompetens. I modellen ingår reflek-
tionen som flera steg av utvärdering. Det är konkret och påtagligt nära det 
direkta vardagsanknutna arbetet. 

Reflection in action –är den professionellas kontinuerliga självutvärdering 
under arbetets gång. Det handlar om att ringa in, precisera och formulera 
problemet korrekt och direkt. Det ger underlag för beslut om val av arbets-
sätt utifrån mål och etiska frågor. 
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Reflection on action – är de utvärderande frågor som den professionella 
ställer sig efter genomförda arbetsuppgifter. Teamarbete och överläggningar 
med de andra aktörerna genomförs med reflektion över handling. Den här 
reflektionsnivån är tydligt kopplad till den systematiska teorin, till mål och 
planering. Nivån uttrycks vara den absoluta förutsättningen för att upprätt-
hålla, vidga och fördjupa yrkeskompetensen. 

Reflection for action – är en syntes av de andra reflektionsformerna. Ge-
nom att sammanfatta sina erfarenheter och skapa sig en bild av den totala 
situationen kan den professionella utveckla strategier för det fortsatta arbetet 
(ib. s 34-35).  

Forslund och Jacobsen beskriver ett dialogiskt system, interaktionen mel-
lan aktörerna i verksamhetsfältet. Det kan ses som en strategisk reflektions-
process, vars syfte är att ge feedback på egen kompetens, i bästa mening en 
lärprocess. Hermansen (2000) talar om lärandets vertikalitet. På nivå ett 
finns inte någon reflektion över lärandet eller den pågående problemlösning-
en. På nivå två reflekteras lärprocessen, då man söker alternativa vägar för 
lärande. Den tredje nivån är att reflektera över reflektionen över lärandet. 
Det kan betraktas som en metanivå. Jag gör en distinktion mellan reflektion 
över reflektion, och reflektion över kommunikation om reflektion. 

Metakommunikation 
Ett samtal om samtalet, dvs. utsagor som fokuserar pågående eller tidigare 
kommunikation i avsikt att uppmärksamma sig själv och andra på det som 
pågår i samtalet, benämner jag metakommunikation. Handahl och Lauvås 
(2000, s. 75) använder sig av metakommunikation som ett utvidgat begrepp 
som omfattar tre förhållanden: 

 
• Kommunikation om det sätt på vilket vi talar med varandra. 
• Kommunikation om relationen mellan oss 
• Kommunikation om den handledningsstrategi som används 

Metakommunikation kan aktualiseras genom skilda samtalsmönster, då del-
tagarna har sinsemellan ha olika förväntningar på samtalet. Det kan uppstå i 
tvärgrupper där deltagare är obekanta för varandra. Det kan också vara 
oklarheter om samtalssituationen som sådan. Yetim (2001) talar också om 
betydelsen av meta-meta kommunikation, med andra ord, att aktualisera 
frågan om samtalsmönster i anslutning till ett metakommunicerande samtal. 
I avhandlingen kommer metakommunikation, som begrepp, att användas för 
tillfällen då deltagarna talar om det pågående samtalet.  

3.3.2 Yrkesspråket 
När yrkesverksamma samtalar med varandra om sin kompetens använder de 
med största sannolikhet sitt yrkesspråk. Begreppen fackspråk som används 
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inom språkforskningsområdet (Gunnarsson, 1992) och yrkesspråk har delvis 
skilda innebörder. Jag använder begreppet yrkesspråk i meningen, en samlad 
förståelse av yrkesutövandet (Colnerud & Granström, 2002). Colnerud och 
Granström framhåller att yrkesspråket har olika betydelser för olika grupper. 
Där språket är arbetsredskap, förmodas de yrkesverksamma utveckla ett mer 
specialiserat språk. Yrkesspråket är ett kunskapsinstrument, men framförallt 
är det identitetsskapande och signalerar tillhörighet. Reflektion och arbets-
lagssamtal är av betydelse för professionell utveckling, menar Colnerud och 
Granström.  

I en kvalitetsgranskning av Göteborgs kommunala skolor, fann Kroks-
mark (2005) att förskollärarna hade det mest utvecklade yrkesspråket av 
lärarna. De hade en förmåga att sätta ord på komplexa pedagogiska proces-
ser. Kroksmark menar att det är genom samverkan i arbetslag, där man dis-
kuterar och samtalar om barns utveckling, som förskollärarna har utvecklat 
ett yrkesspråk, som är väl teoretiskt grundat. Yrkesspråk som kunskapsin-
strument är mer än språkliga begrepp. Det är verktyg för att benämna, teore-
tisera, den egna praktiken. Genom en sådan språklig representation blir prak-
tiken till en bild eller en konstruktion78. Colnerud och Granström talar om att 
använda mentala och teoretiska modeller för att lyfta praktiken till en meta-
nivå. De menar att skillnaden mellan en reflekterad och en oreflekterad 
språkanvändning kan avläsas i förekomsten av det de benämner metaspråk-
liga inslag. På metaspråklig nivå kommunicerar de yrkesverksamma idéer 
och antaganden vilket hjälper dem att göra teoretiska modeller av praktiken. 
Colnerud och Granström framhåller att det är ett levande kommunikativt 
språk mellan yrkesverksamma inom samma verksamhetsfält. Ett mer ore-
flekterat eller upplevelseorienterat språk benämner de vardagsspråk.  En 
händelse kan beskrivas med vardagsspråk, som ett konkret referat av en hän-
delse. Det är då den yrkesverksamma reflekterar över händelsen, ger förklar-
ingar, hypoteser och teorier kring orsaker och möjliga åtgärder, som man 
befinner sig på en metaspråklig nivå, menar Colnerud och Granström. De 
beskriver en modell för språkanvändning bland yrkesverksamma. Vardags-
språket är det spontana och omedelbara redskapet i kommunikation med 
yttervärlden. Metaspråket är det som ger vad som kan kallas teoretiska eller 
mentala modeller för praktiken. Däremellan, utan tydliga gränser, finns ett 
pseudometaspråk som är ett blandspråk. Det är, menar Colnerud och Gran-
ström, en blandning av yrkesspråkliga termer och vardagligt språkbruk. Det 
här ger en svaghet åt deras yrkesspråkliga modell. En metaspråklig nivå, som 
jag uppfattar det, behöver inte innehålla specifika termer. Det är reflektionen 
och användandet av den mentala modellen som ger en metaspråklig nivå. 
Det aktualiserar frågan om det förutsätter en god teoretisk grund. 

Studier om lärares användning av yrkesspråk vid analys av specifika situ-
ationer, visade att lärare med universitetsbaserade studier om lärande och 
                               
78 Linell, 1996:4, 2002:2 talar om kommunikativa konstruktioner i våra förståelseprocesser  
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undervisning, i högre grad gjorde medvetna yrkesspråkliga reflektioner i 
specifika situationer (Kennedy, 1999). Studien visade att adekvat teoretisk 
kunskapsbildning gav förutsättningar för yrkesspråklig analys. Det är för-
skollärarnas yrkesspråk som enligt Kroksmark (2005) skiljer dem från andra 
lärargrupper. Det handlar om en grundad teoretisk insikt och förmåga att se 
och förklara sammanhang i den praktiska verksamheten, snarare än det di-
rekta språkbruket. Göranzon (1984) använder uttrycket begreppslig kompe-
tens för ett yrkesspråk som omfattar en repertoar av handlingskompetens. 
Det speglar ett fördjupat yrkeskunnande, som kräver en dialog mellan de 
verksamma, där olika uppfattningar prövas och argumenteras (Göranzon, 
1990). Förtrogenhetskunskap, som en nödvändig del av professionell kom-
petens, utvecklas inte bara genom egna erfarenheter. En stor del av förtro-
genhetskunskapen är indirekt förmedlad av andra verksamma inom samma 
praxis. Göranzon framhåller att samspelet med andra inom en yrkesgrupp är, 
i sammanhanget, av avgörande betydelse.  

Att vara professionell innebär att utvidga sitt perspektiv mot en större över-
blick än den egna färdigheten. (ib., s. 139)  

Yrkesspråket är, i Göranzons argumentation, uttryck för kompetens och 
kopplad till yrkesgruppens kommunikation snarare än de direkta yrkesspråk-
liga begreppen. Gunnarsson (1997) använder begreppet kommunikativ ge-
menskap som kan avläsas i såväl offentliga och som i privata sammanhang. 
Förutsättningar för att tala om gemenskap i arbetslivet är närhet, kontakt, 
gemensamma mål osv. Gunnarsson framhåller att gruppen formar medlem-
marnas sociala och språkliga handlande.  

Viktigt är vidare att gruppgemenskapen också visar sig på ett socialt och 
kommunikativt innehållsplan, dvs som kunskaper, normer, attityder och vär-
deringar om verkligheten och också förstås som språk och texter. Gruppge-
menskapen formar individernas uppfattning om språk och texter, men det är 
också genom språket som dessas bild av och kunskap om omvärlden blir till. 
(ib., s. 67) 

Studier av kommunikation i yrkeslivet bör beakta samspel mellan olika kon-
texter på olika nivåer. De kan inriktas på såväl skriftlig som muntlig diskurs 
på arbetsplatsen eller närmiljön, men också på sambandet med olika fjärrmil-
jöer skriver Gunnarsson. För specialpedagogerna kan den lokala kontexten 
vara yrkesgruppen, teamet och familjearbetet. Till fjärrmiljön räknas här 
såväl andra barnhabiliteringar, yrkesgruppsorganisationen, kommunen, 
landstinget, myndigheter som utbildningar. 

Larsson (2001) visar att aktörerna i hans studier gör mångfacetterade och 
varierade beskrivningar av barn. Beskrivningarna benämner Larsson bilder 
och de framträder då verksamheten sätts i ett språkligt sammanhang och ska 
begripliggöras för och emellan habiliteringens olika aktörer. 
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3.3.3 Symbolspråk i handling och kommunikation 
I redovisade texter om kompetens och handlande använder flera av författar-
na metaforer, symboler eller synonymer för att begripliggöra sina teser. Me-
tafor innebär enligt Svenska Akademiens ordlista (1998) ”att bildlikt överfö-
ra”. Leino och Drakenberg (1993) har funnit tre grundläggande metaforer 
inom pedagogik79 vägledning, växande och frigörelse. Metaforerna tycks ha 
två funktioner. Den första är som en teoretisk konstruktion i ett förteoretiskt 
stadium inom ett område. I det sammanhanget används metaforen för att 
introducera ny terminologi och bjuda in till reflektioner och analogier. Den 
andra funktionen kan betecknas som en pedagogisk strategi. Talaren hämtar 
metaforen från ett för lyssnaren välbekant område, för att överbrygga och 
jämföra med det nya, som är helt okänt och ska introduceras. Syftet är då att 
ändra kognitiva strukturer. Det nya introduceras genom det gamla eller redan 
kända. Metaforen innehåller därför vanligen något som är gemensamt för 
talare och lyssnare, som presenteras lätt tillspetsat.  

Metaforer ur teatervärlden används av Säll (2000) för att ge en bild av lä-
rarrollens olika skepnader. Keen (2002), som använder handen som metafor 
för kompetensbegrepp, anknyter då till en symbol som kan stå för hantverks-
skicklighet och handledning. Hansson (1998) talar om gester, språk och 
symbolik som en kollektiv dimension av hantverksskicklighet. Han har i sina 
studier sett att associativa begrepp blir redskap för att nå förståelse, me-
ningsbärare i interaktiva handlingar. Hansson redogör för skillnaden mellan 
metaforen, som talaren kreerar som en fri association och metonymin, som är 
tydligare relaterad till det som sker i verkligheten. Förmågan att förstå ge-
mensamma meningsbärande bilder, eller associationer, är grundläggande för 
en kollektiv kompetens (Hansson, 2003). Symbolspråket är värdefullt vid 
reflektion av ”tyst kunskap”. Det hjälper oss att känna igen och förstå den 
bakomliggande tanken. Hansson varnar också för att symbolen/metaforen 
kan vara förförisk såtillvida att vi fokuserar metaforen snarare än tanken den 
avser att belysa. Metaforer som funktion och betydelse diskuteras av interak-
tionsteoretiker och diskursanalytiker (Börjesson, 2003; Winther Jørgensen & 
Phillips, 1999; Potter & Wetherell, 1987). Där ses metaforen som en kon-
struktion, i avsikt att gestalta idéer och föreställningar. Det är därmed inte 
möjligt att plocka isär metaforen i ord eller sentenser. Den kräver att åhöra-
ren drar egna slutsatser, bygger egna konstruktioner. Metaforen som kon-
struktion har också möjlighet att framhäva eller dölja aspekter av ämnesom-
rådet. Den är med andra ord ett effektivt verktyg i argumentation.  

                               
79 Författarna har gjort en litteratursökning för att utröna hur metaforer används anknutet till 
”Education”. Education används här i bred mening, innefattande skilda slag av verksamhet, 
varför jag översätter det till ”pedagogik”  



 96 

3.4 Begrepp och teorier inför analysen av 
yrkesgruppssamtal  
Den professionsforskning som har presenterats ger teoretiskt underlag att 
diskutera vilka förutsättningar som barn- och ungdomshabiliteringens peda-
goger har att ta plats som profession. Det gäller professionens nytta för sam-
hället liksom pedagogernas utvecklingsstrategier som yrkesgrupp. Utifrån 
forskningsintresset är det främst kompetensens olika kunskapsformer, för-
hållandet mellan det teoretiska och det praktiska, och hur det reflekteras som 
kommer att beaktas. Forslund och Jacobsens (2000; figur 3.1) modell kom-
mer att fungera som en teoretisk ram för den professionella kompetensens 
olika faktorer. Där ingår tre olika reflektionsbegrepp, reflektion i, över och 
inför handling, som är av intresse då pedagoger samtalar. Genomgången av 
kompetensforskning har givit reflektionsbegrepp, teorier förbundna med 
främst lärargrupper och vad som benämns internaliserad kompetens. Jag ser 
yrkesgruppssamtal som en form av ”reflection on action”. Där aktualiseras 
också teorier om yrkesspråk. För avhandlingsstudien är det hur pedagogerna 
använder yrkesspråket, begreppsliggörandet liksom den kommunikativa 
gemenskapen som är av särskilt intresse. Yrkesgruppssamtal är kontextuella. 
Här finner jag att Bakhtins teoretiska begrepp talgenre användbart. Det om-
fattar kontexten som i avhandlingsstudien är verksamhetsfältet habilitering 
och hur det inverkar på samtalet. Det handlar framförallt om kommunikatio-
nen mellan individer, om situationen och samtalets strukturer. Igland och 
Dysthe (2003) framhåller att Bakhtins omfattande dialoguppfattning kan 
användas på olika sätt för forskare som studerar språk och kommunikation. 
Mitt intresse är meningsskapandet i yrkesgruppssamtalen och beskrivs bäst 
av Bakhtin själv:  

”… there can be neither a first nor a last meaning; [anything that can be un-
derstood] always exists among other meanings as a link in the chain of mean-
ing, which in its totality is the only thing that can be real. In historical life this 
chain continues infinitely, and therefore each individual link in it is renewed 
again and again, as though is were being reborn”  

M. M. Bakhtin, “From Notes Made in 1970-71” 
(Holquist in Bakhtin, 1986, ix) 
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KAPITEL 4                                               
DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGENS 
SYFTE OCH METOD 

Avhandlingen syftar till att uppmärksamma innebörder av specialpedagogisk 
kompetens inom barn- och ungdomshabiliteringen. Det är främst yrkesgrup-
pens egna uppfattningar om kompetensen och hur den uttrycks genom yrkes-
språket, som aktualiseras genom studien. Mitt intresse är att studera hur 
kompetens utvecklas inom ett verksamhetsfält, hur utvecklingen förhåller sig 
till kunskapsområdet och till de yrkesverksamma som professionsgrupp. 
Genom att pedagogerna arbetar inom landstinget, ett verksamhetsfält utanför 
det gängse pedagogiska området, är det av intresse att studera hur deras 
kompetens uppfattas av andra yrkesverksamma inom barn- och ungdomsha-
biliteringen. Den grundläggande forskningsfrågan är hur kompetensen fram-
träder och begreppsliggörs då pedagoger samtalar inom sina yrkesgrupper. 
Det gäller därmed såväl det direkta språkliga uttrycket för kompetensen som 
interaktionen i samtalet. Kommunikationen mellan medlemmar i yrkesgrup-
per, vad den innefattar av reflektioner och metakommunikation, är centralt. 
Här blir dialogen, i meningen talgenre, ett begrepp för yrkesgruppssamtalet 
mellan enskilda deltagare i yrkesgrupper, professionen och verksamhetsfäl-
tet.  

4.1 Forskningsdesign 
Avhandlingsundersökningen kan betraktas vara en ”embedded” fallstudiede-
sign (DePoy & Gitlin, 1999) genom att jag undersöker interaktionen i samtal 
hos några autentiska80 yrkesgrupper inom barn- och ungdomshabiliteringen. 
Undersökningsmetoden är fokusgrupper som kombineras med ett skattnings-
formulär i avsikt att validera fokusgruppssamtalen och att ge den enskilde 
deltagaren utrymme för ytterligare kommentarer. Avhandlingsstudien har tre 
informantgrupper. Den första gruppen informanter består av pedagoger i fem 
yrkesgrupper inom olika barn- och ungdomshabiliteringar. I var och en av 

                               
80 Med autentiska menar jag att deltagarna fungerar som grupp i arbetet. Dess motsats är de 
tvärgrupper som också ingår i studien. De är tillfälliga grupper, bildade med anledning av min 
undersökning.  
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dessa fem grupper genomförs två fokusgruppsamtal. Det stora deltagaranta-
let i en av yrkesgrupperna har föranlett användandet av en reflekterande 
grupp. Den andra informantgruppen är en tvärgrupp med åtta specialpedago-
ger från flera olika barn- och ungdomshabiliteringar. Där genomförs ett fo-
kusgruppssamtal. Den tredje informantgruppen utgörs av samverkansperso-
ner, med olika professionstillhörigheter, i tre olika fokusgrupper. Fokus-
grupperna har givits fiktiva namn efter det grekiska alfabetet. Informanterna 
kommer från sammanlagt elva olika landsting från norr till söder. 

 

 

Figur 4.1.Undersökningsmodellen 

Analysstrategier för kvalitativ forskning utmärks av ett kontinuerligt sökan-
de efter informanternas perspektiv, efter innebörder som personerna tillmäter 
det fenomen som studeras. Vid analysen av dataunderlaget söker jag efter 
vad informanterna säger om sin kompetens. Det görs med ett kvantitativt 
sökande efter yrkesspråk och utsagor. Främst är det ett kvalitativt intresse för 
varje yrkesgrupps samtal. Jag undersöker hur samtalet mellan deltagare leder 
fram till uttryckta uppfattningar och tar vid analys och tolkning fasta på 
kommunikationsprocessen i samtalen. Varje grupp är intressant för sina egna 
kvaliteter. Det är också en strävan att finna det gemensamma uttrycket för 
den specialpedagogiska kompetensen och yrkesspråket. Forskningsprocessen 
och etiska principer redovisas i kapitlets sista avsnitt. 

Forskningsintresse och frågeställningar 
Följande frågeställningar är vägledande då jag undersöker den specialpeda-
gogiska kompetensen: 

 
• Vad är innebörden av specialpedagogisk kompetens inom barn- och ung-

domshabiliteringen? 
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• Vilka är pedagogernas uppfattningar om och erfarenheter av hur kompe-
tensen utvecklas? 

• Hur uppfattas pedagogernas bidrag till habiliteringsarbetet i teamen? 

Ett särskilt forskningsintresse är interaktionen i pedagogernas fokusgrupps-
samtal: 
• Hur kommuniceras, reflekteras och konstrueras uppfattningar om kompe-

tensen mellan medlemmar i yrkesgrupper.  

Tidigare studier (Åman, 2002; 2004) visar att den pedagogiska kompetensen 
är kontextuell. Pedagogerna förhåller sin kompetens till samverkande kolle-
gor i teamet. Därför är samverkanspersonernas uppfattningar om hur peda-
gogerna bidrar med sin kompetens till habiliteringsarbetet av intresse. 

4.2 Fokusgrupp som metod 
Valet av fokusgrupp som metod grundar sig i det empiriska forskningsintres-
set att undersöka yrkesverksammas samtal om kompetens. Fokusgrupp har, 
till sin karaktär, likheter med ett kollegialt samtal. Det givna temat är av 
intresse för samtliga deltagare. Samtalet är öppet och deltagarna förväntas 
kommunicera egna och andras uppfattningar. Inledningsvis görs en introduk-
tion av forskningsmetodens teoretiska perspektiv. Därefter redovisas tillvä-
gagångssättet i avhandlingsstudien.  

4.2.1 Fokusgrupp i vetenskapliga traditioner 
Fokusgruppsmetoden beskrivs vara interaktiv och deltagarstyrd (Puchta & 
Potter, 2002). I fokusgruppssamtalet öppnas möjligheter för kommunikation 
mellan deltagarna. Samtalet blir en diskursiv process, där deltagarnas kom-
munikation med argumentation och förståelsearbete tar plats (Wibeck, 
2002a). Fokusgrupper används i olika avsikter och inom skilda vetenskapli-
ga traditioner. De kan användas som kompletterande datainsamlingsmetod 
(Meier, Reid, & Scheyette, 2003), alternativt för utvärdering eller screening i 
ett inledande skede av ett forskningsprojekt. Fokusgrupper används också 
exempelvis vid problemformulering i samband med utvecklingen av ett nytt 
forskningsprojekt eller för att pröva en enkätkonstruktion (Brotherson, 
1996). Metoden används ofta kombinerad med andra datainsamlingsmetoder 
(Tillgren & Wallin, 1999; Morgan, 1996). Begreppet fokus innebär att dis-
kussionen rör sig om ett givet ämne och håller sig inom ramen för detta 
ämne. Samtalet introduceras och leds av en samtalsledare/moderator som 
företrädesvis är forskaren. Moderatorns främsta uppgift är att leda samtalet 
så att gruppen fokuserar det givna ämnet. Den grundläggande tanken är att 
moderatorn så lite som möjligt påverkar gruppen. Deltagarna ska ges ut-
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rymme att själva initiera perspektiv och fördjupningar av det fokuserade 
området. Det är vad deltagarna, som grupp, har att säga i frågan som är det 
intressanta. Moderatorns roll och betydelse för utfallet framhålls och disku-
teras i fokusgruppsforskning (Puchta & Potter, 2004; Brotherson, 1996; 
Morgan, 1996). Brotherson liksom Meier med flera (2003) förespråkar ut-
bildning för dem som leder fokusgrupper, av flera skäl. De framhåller att 
moderatorn ska ha en förmåga att lyssna, uppfatta både verbala och nonver-
bala signaler samt att följa upp och lyfta fram det otydligt sagda med uppföl-
jande frågor. Puchta och Potter (1999) påvisar att en moderator genom tve-
tydiga och ledande frågor, kan påverka deltagarnas svar och uttalanden. De 
menar att moderatorn måste hantera dilemmat att skapa en öppen tillåtande 
attityd för att få deltagarna att prata öppet samtidigt med att få dem att tala 
om det efterfrågade temat, på rätt sätt och vid rätt tillfälle (Puchta & Potter, 
2004). I avhandlingsstudien har strävan varit att särskilt uppmärksamma de 
fallgropar som Puchta och Potter pekar på. Det har föranlett utvecklingen av 
en analysmodell som redovisas under rubriken Dataanalys.  

Fokusgruppsstudier innefattar, beroende på syfte, olika direkta observa-
tionsuppgifter (Meier et al., 2003) vanligen genomförda av moderator. Jag 
har använt observatör under fokusgrupperna, en modell som sällan framhålls 
i metodlitteraturen. Wibeck (2000) menar att en observatör eller assistent 
dels kan komplettera och förstärka moderatorn med praktiska frågor under 
fokusgruppen, dels genom sina observationer föra återkopplande och reflek-
terande samtal med moderator, efter sessionen. Å andra sidan skriver Wi-
beck att ytterligare en person i en begränsad grupp av människor, kan ha en 
negativ inverkan på deltagarna.  

Deltagare i fokusgrupper  
Utgångspunkten för avhandlingsstudien har varit befintliga grupper. I littera-
turen förekommer skilda rekommendationer när det gäller fokusgruppernas 
sammansättning av deltagare. Brotherson (1996) menar att det kan finnas 
anledning att tänka på deltagarunderlagets spridning utifrån befolkningspo-
pulationen och intresseinriktningar. Andra talar om att bilda mer homogena 
fokusgrupper utifrån ålder, social tillhörighet, intresse eller erfarenheter. 
Syftet är då att skapa trygghet så att deltagarna känner sig fria att delge sina 
åsikter och uppfattningar (Wibeck 2002a , Morgan 1996). Användningen av 
redan existerande grupper är en fördel då forskaren vill ha en inblick i en 
social kontext där samtal förs mellan gruppernas medlemmar (Kitzinger, 
1994 i Wibeck, 2000; Linell, 1999:2). Morgan (1996) talar om gruppens 
betydelse för hur olika perspektiv och aspekter i en fråga, möts och ger en-
gagemang och energi i samtalet. Det förekommer olika uppfattningar om 
storleken på en idealisk grupp. Det lägsta antalet ligger vid fyra. Wibeck 
(1998:1; 2000) refererar till forskare som anger upp till 16 deltagare som 
lämpligt antal i fokusgrupper. Brotherson (1996) skriver att större grupper 
har den positiva effekten att individer blir mindre synliga och utsatta. Det 
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rekommenderade antalet ligger vanligen vid sex till åtta personer. Utifrån 
dessa skrivningar har jag funnit stöd för att använda befintliga grupper, även 
om deltagarantalet i några fokusgrupper kommit att understiga fyra personer 
och i någon grupp omfatta så många som 16.  

Fokusgruppers genomförande 
Fokusgrupper kan vara strukturerade eller ostrukturerade och allting där-
emellan (Wibeck, 2002b). För den strukturerade fokusgruppen används van-
ligen en frågemanual. Ostrukturerad fokusgrupp innebär att modera-
torn/samtalsledaren lämnar öppet för gruppen att samtala. Moderators roll är 
att se till att deltagarna talar om det presenterade temat, att ställa vissa följd-
frågor, men i övrigt låta samtalet ta den form som gruppen ger det. Puchta 
och Potter (2004) talar om ett uppgiftsorienterat samtal. Med det menar de 
att deltagarna inte levererar tidigare framförda och genomtänkta uppfatt-
ningar. I det interaktiva samtalet orienterar de sig fram till uppfattningar och 
ställningstaganden. Moderatorns roll är att underlätta samtalet och göra det 
möjligt för deltagarna att bidra med olika uppfattningar. Puchta och Potter 
talar om genomförande av fokusgrupper i olika strategiska steg. De första 
handlar om hur fokusområden introduceras genom att enstaka öppnande 
frågor ställs för att visa deltagarna att det inte finns några förbestämda eller 
”korrekta” svar. Därefter ställs ett kontrollerat antal uppföljande frågor en-
dast i syfte att fördjupa och utveckla samtalet. Grundläggande är att få delta-
garna att känna sig trygga i den orienterande ansatsen, samt att moderator är 
mycket uppmärksam på interaktionen i gruppen. I den här studien är interak-
tionen av särskilt intresse. Puchta och Potter (2004) skriver att det endast är 
ett fåtal forskare som använder interaktionen som underlag vid dataanalysen.  

4.2.2 Fokusgruppsmetoden i avhandlingsstudien  
Det är av flera orsaker som jag valt att arbeta med fokusgrupper. Det främsta 
syfte är att det ligger nära yrkesgruppssamtalet, då det är öppet samtidigt 
som det är uppgiftsorienterat. Det ger därmed ett underlag för studier av 
kommunikativ gemenskap, där uppfattningar kan begreppsliggöras genom 
interaktion mellan deltagarna i samtalet. 

Studiens fokusgrupper har spridning så tillvida att det är yrkesverksamma 
från elva olika landsting, geografiskt spridda från norr till söder. Trygghets-
faktorn har tillgodosetts genom att deltagarna antingen tillhör samma lands-
ting och är arbetskamrater, eller yrkeskollegor. Antalet deltagare i fokus-
grupperna varierar. Riktlinjen har varit fokusgrupper om åtta deltagare. Ef-
tersom det är samtalet inom yrkesgrupper som är av intresse så har förfrågan 
om deltagande, ställts till befintliga yrkesgrupper. Antalet pedagoger i re-
spektive yrkesgrupp, liksom medlemmar i teamet, har därmed styrt deltagar-
antalet i fokusgrupperna. En av avhandlingens fokusgrupper består av tre 
personer. I en annan yrkesgrupp, som vid de olika fokusgruppstillfällena 
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hade 16 respektive 17 närvarande medlemmar, löstes dilemmat genom att 
använda det som kallas reflekterande grupp (beskrivs nedan). Ålderssprid-
ningen hos deltagarna ligger mellan 26 och 63 år. Medelåldern för pedago-
gerna är ca 53 år. Medelåldern för samverkanspersonerna i team är 44 år.  

Fokusgrupperna har lagts upp så att fokus- eller frågeområden har presen-
terats på ett öppnande sätt. Frågor har ställts efterhand. Genom att gruppin-
teraktionen har varierat har också antalet frågor, som ställts till gruppen, 
varierat. Jag har själv fungerat som moderator i samtliga fokusgrupper. Mina 
kunskaper och tidigare erfarenheter är grundlagda i handledarutbildning i 
psykosocialt arbetssätt, studier av fokusgrupp som metod i USA, samt sam-
talsledning vid fokusgrupper och andra gruppformer. Det är för att säkerstäl-
la talordningen inför transkriberingen som har föranlett användandet av ob-
servatör vid genomförandet av fokusgrupperna. Deltagarna har skattat fo-
kusgruppstillfället och givit kompletterande information i ett skattningsfor-
mulär (Bilaga 2). 

4.2.3 Begrepp och frågeområden  
Begrepp och frågeområden som aktualiseras vid redovisningen av studiernas 
uppläggning och genomförande kan vara viktiga att introducera inlednings-
vis. Begreppet fokusgrupp är benämning på såväl metod som deltagande 
grupp. I texten växlar jag, huvudsakligen av språkstilistiska skäl, mellan 
fokusgrupp – fokusgruppssamtal och fokusgruppsomgång - fokusgruppstill-
fälle vid beskrivning av arbetet. Frågeområden varierar något mellan grup-
perna. Därför presenteras de inledningsvis.  

Frågeområden  
Utifrån syftet att studera specialpedagogisk kompetens har ett antal frågeom-
råden (FO) introducerats i olika fokusgrupper. Varje frågeområde har givits 
en beteckning.  
 
Specialpedagogens profession och kompetens 
Följande frågeområden presenterades för samtliga pedagoger i yrkesgrupper. 
Det tredje frågeområdet ställdes också till fokusgrupper med samverkansper-
soner. 

FO1 Specialpedagogisk kompetens inom habiliteringen  
FO2 Utveckling av kompetens 
FO3 Den specialpedagogiska professionens bidrag till det gemen-

samma teamarbetet 
 
Kompetenser inom teamarbete 
Följande frågeområden är öppningsfrågor som presenterades för samver-
kanspersonerna. FO 4 och FO5 avser uttalanden enbart om respektive yrkes-
grupps egen kompetens.  



 103 

FO4 Logopedens kompetens inom habiliteringsarbetet  
FO5 Respektive yrkesgrupps kompetens i habiliteringsarbetet 
FO6 Teamarbete och kompetenssamverkan 

 
Metakommunikation  
Pedagoger i yrkesgrupper under det andra fokusgruppstillfället, reflekterande 
grupp liksom specialpedagoger i tvärgrupp, fick ta del av uppfattningar från 
det första fokusgruppstillfället.  

FO7 Specialpedagogisk kompetens uttryckt i tidigare genomförd 
fokusgrupp  

4.3 Studiernas uppläggning och genomförande 
Avhandlingsstudien omfattar totalt 14 fokusgrupper med sammanlagt 78 
deltagare. Av dessa är det 50 pedagoger som för samtalen i egna yrkesgrup-
per. De ingår i fem pedagog-yrkesgrupper som möts som fokusgrupp vid två 
tillfällen. Ytterligare en fokusgrupp med pedagoger är en tvärgrupp beståen-
de av åtta specialpedagoger från olika landsting. Tre fokusgrupper består av 
sammantaget 20 samverkanspersoner, logopeder, psykologer, sjukgymnas-
ter, arbetsterapeuter, kuratorer, en sjuksköterska, en fritidsledare och en läka-
re. Förutom en av deltagarna är samtliga kvinnor.  

Fokusgrupperna har avslutats med att deltagarna fyllt i ett skattningsfor-
mulär (Bilaga 2). Uppläggning och frågeområden för respektive grupp redo-
visas nedan. 

Tabell 4.1. Övergripande redovisning av det empiriska underlaget 
Underlaget Pedagoger i yrkes-

grupper 
Specialpedagoger i 
tvärgrupp 

Samverkanspersoner 

Fokusgrupper 2 x 5 fokusgrupper 
med 50pedagoger i 
5 yrkesgrupper samt 
en reflekterande 
grupp från fem 
landsting 

1 fokusgrupp med 8 
specialpedagoger 
från 6 landsting 

3 fokusgrupper 
med 20 deltagare 
från tre av de fem 
landsting varifrån 
pedagoger i yrkes-
grupperna kommer 

Skattningsformulär 50 skattningar av 
första fokusgruppen 
42 underlag för ana-
lys av arbetsområ-
den  

8 skattningar av 
fokusgrupp samt 
underlag för analys 
av arbetsområden 

20 skattningar av 
fokusgrupp samt 
underlag för analys 
av uppfattningar 
om specialpedago-
gens arbetsområden 

4.3.1 Urval och rekrytering 
Fokusgrupperna består, utifrån forskningsintresset, övervägande av befintli-
ga grupper. Samtliga deltagare har på frivillig basis, efter eget val, anmält 
intresse och därefter deltagit i fokusgruppen. I tabell 4.3, som presenteras 



 104 

under rubriken Dataanalys, redovisas antalet deltagare, frågeområden , anta-
let turer och tidsomfattning för de olika fokusgrupperna.  

Avhandlingsundersökningens deltagare  
Deltagarurvalet kan betecknas som strategiskt utifrån att jag riktat mig till 
yrkesverksamma inom barn- och ungdomshabiliteringar.  

Pedagoger: 
Pedagogerna i underlaget utgör sex olika grupper. Det är fem yrkesgrupper-
na som benämns Alfa, Beta, Gamma, Delta och Epsilon, samt en tvärgrupp 
kallad Sigma. Där genomförs sammanlagt 11 fokusgrupper. Samtliga delta-
gande pedagoger har tillfrågats via yrkesföreningen ”Specialpedagoger inom 
Habilitering och Lekotek”. Det har skett vid en föreläsning och genom en 
maillista till kontaktpersoner, där yrkesgrupper med pedagoger verksamma 
vid barn- och ungdomshabiliteringar, har efterfrågats (Bilaga 3a). De fem 
yrkesgrupper med pedagoger som ingår i studien har då anmält intresse. 
Yrkesgrupperna har varit olika stora vilket framgår av tabell 4.2. I fyra av 
yrkesgrupperna har det funnits någon eller flera som jag har haft kontakt 
med tidigare, vid föreläsningar eller i handledning. Hos tre av yrkesgrupper-
na har fokusgruppen, på gruppens begäran, genomförts innan en föreläsning 
eller konsultation.  

Att avsätta tid för samtal om den egna kompetensen, har framhållits som 
betydelsefullt för yrkesgruppen, av deltagarna själva. Yrkesgruppernas en-
skilda medlemmar har deltagit i fokusgruppen i mån av tid och intresse. Det 
innebär att det finns olikheter i gruppkonstellationer mellan den första och 
det andra fokusgruppstillfället. I någon grupp medverkar deltagare under 
första delen av fokusgruppen. Det framgår vid redovisningen av interaktio-
nen i yrkesgruppen i kapitel 6. Antalet nya deltagare vid det andra fokus-
gruppstillfället framgår av tabell 4.3. 

Tabell 4.2. Antal deltagande pedagoger i olika yrkesgrupper 
Yrkesgrupp Fokusgrupp 

tillfälle 1 
Fokusgrupp 

tillfälle 2 
Antalet medverkande personer  

Alfa 8+881 8+9* 22 
Beta 6 6 6 
Gamma 3 3 3 
Delta 6 5 6 
Epsilon 10 11 13 
   50 

Yrkesgrupp Alfa delades i två grupper (se redovisningen av fokusgruppens 
genomförande nedan). Tvärgruppen specialpedagoger anmälde intresse efter 

                               
81 *Reflekterande grupp 
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en förfrågan i yrkesföreningens medlemsblad (Bilaga 3c). De åtta deltagarna 
avsatte tid för fokusgruppen under en konferens.  

Samverkanspersoner 
Tre fokusgrupper består av andra yrkeskategorier verksamma i team inom 
barn- och ungdomshabiliteringar. I enlighet med mina anvisningar deltar inte 
någon pedagog i dessa fokusgrupper. Det är en yrkesgrupp med logopeder - 
Kappa, ett arbetslag/team - Lambda samt en tvärprofessionell grupp – My. 

I kontakten med pedagogernas yrkesgrupper efterfrågades också samver-
kanspersoner med intresse av att delta i fokusgrupp. Samverkanspersoner 
kommer från tre av de fem barn- och ungdomshabiliteringar där pedagoger-
na i studiens yrkesgrupper är verksamma. Kontakterna har skett via dessa 
pedagoger som vidarebefordrade brev med information om upplägget (Bila-
ga 3b).  

4.3.2 Genomförande 
Förhandsinformation till pedagogerna har, muntligt och skriftligt, varit att 
fokusgruppen skulle komma att handla om specialpedagogisk kompetens 
samt att en observatör skulle medverka. Angående gruppstorlek angavs att 
det ideala antalet deltagare i en fokusgrupp är fyra till tio personer. Fokus-
grupperna genomfördes i de yrkesverksammas egna lokaler. Två timmar 
avsattes för varje besök. Tiden för fokusgruppssamtalet beräknades till ca 90 
minuter.  

Observatörer 
Vid 12 av avhandlingsstudiens 14 fokusgrupper har fyra olika observatörer, 
medverkat. Den främsta anledningen till att observatörer använts är att jag 
velat försäkra mig om löpande anteckningar av deltagarnas inbördes talord-
ning eller turtagning, under fokusgruppen. Genom att observatörerna alterne-
rat har underlaget varierat i vissa avseenden, vilket redovisas anslutet till 
analysmetod.  

Fokusgruppstillfället  
Deltagarna har suttit runt ett bord, där två ljudbandspelare varit placerade, 
med moderatorn vid den ena änden och observatören vid den andra. I samtli-
ga fokusgrupper, utom i tvärgruppen specialpedagoger Sigma, kände delta-
garna varandra sedan tidigare. Deltagarna i de båda fokusgrupper som är 
tvärgrupper, Sigma och My, möttes enbart för fokusgruppen, övriga var or-
ganisatoriska yrkesgrupper, arbetslag eller team.  

Första fokusgruppstillfället inleddes med att samtliga deltagare presente-
rade sig. Moderator och observatör beskrev respektive roll. Fokusgrupp be-
skrevs som en metod där samtliga deltagare ges tillfälle att framföra sin upp-
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fattning och att samtala om det frågeområde som fokuseras. Bandspelarna 
sattes därefter på och det första frågeområdet presenterades.  

Det andra fokusgruppstillfället, som genomfördes med pedagoger i yrkes-
grupper, fungerade tekniskt på motsvarande sätt som det första. Fokusgrup-
pen inleddes med att jag som moderator presenterade yrkesgruppens upp-
fattningar, underlaget från det första fokusgruppstillfället. Genomförandet 
redovisas nedan. 

Observatören antecknade turordning, sagesperson och numrerade utsagor, 
för att underlätta transkriberingsarbetet och säkerställa respektive deltagares 
bidrag vid fokusgruppen. Då ett tema uppfattades vara uttömt delgavs ett 
nytt frågeområde. Signaler, om att det var dags att byta frågeområde, kunde 
vara att deltagarna upprepade tidigare utsagor. Andra signaler var alltför 
långa tankepauser eller då deltagare gled över till att tala om näraliggande 
ämnen som inte direkt var relaterade till det aktuella frågeområdet. Fokus-
gruppen genomfördes under tider som varierade i olika grupper mellan 40 
minuter och 80 minuter (se tabell 4.3). Därefter avslutades samtalet och del-
tagarna använde ytterligare ca 15 minuter till skattningsformuläret. 

4.3.3 Skattningsformuläret 
Deltagarna fick efter det första fokusgruppstillfället skatta hur de egna erfa-
renheterna överensstämde med det som uttalats under fokusgruppen. Skatt-
ningsformuläret har fem frågor som motsvarar de frågeområden som presen-
terats. Deltagarna skattade sin uppfattning om samtalet, hur de ställde sig till 
givna uppfattningar och utsagor, det egna bidraget till samtalet samt om man 
önskade tillföra ytterligare aspekter. Utöver skattningsfrågorna ingår öppna 
frågor som gäller uppdrag, utbildning och arbetsuppgifter.  

Deltagarna fick skattningsformuläret direkt efter genomförd fokusgrupp. 
För den yrkesgrupp där studiens första fokusgrupp genomfördes, användes 
en 10 gradig skattningsskala (Bilaga 2a). Därefter förändrades skattnings-
formulärets design (Bilaga 2b). Avsikten med förändringen var att underlätta 
för deltagarna samt att tydliggöra skattningen. Förändringen bedöms inte 
påverka analysen då skattningen för övrigt inte kommer att analyseras kvan-
titativt. Deltagarna i nämnda yrkesgrupp kompletterade sina uppgifter, gäl-
lande uppdrag och huvudsakliga arbetsuppgifter, vid det andra fokusgrupps-
tillfället. Underlaget om arbetet ”vad specialpedagogen huvudsakligen gör” 
som redovisas i kapitel 5, är baserat på 50 pedagogers uppgifter i skattnings-
formuläret. 

För fokusgrupper med samverkanspersoner anpassades skattningsformu-
läret ytterligare (bilaga 2c). Skattningen, med kompletterande uppgifter, 
fyller flera funktioner. Den ger mig som forskare ett kompletterande under-
lag till övriga data som insamlats med fokusgruppen. Den ger deltagarna 
möjligheter att komplettera uppgifter och att reflektera över fokusgruppstill-
fället i skriven text. Avsikten är att inhämta uppgifter om hur den enskilda 



 107 

gruppdeltagaren uppfattar det egna bidraget till interaktionen. Skattnings-
formuläret ger också ett underlag som visar pedagogernas arbetsuppgifter. 
Formulären kodades vid fokusgruppstillfället med de beteckningar som ob-
servatören givit deltagarna vid observation av turordningen.  

4.3.4 Fokusgrupper med pedagoger  
Samtalen med pedagoger har genomförts i olika steg. Varje yrkesgrupp har 
haft två fokusgruppstillfällen. I en av yrkesgrupperna har det också organise-
rats reflekterande grupp. Det andra fokusgruppstillfället, liksom samtalet i 
den reflekterande gruppen, kan sägas vara metakommunikativt (se figur 4.1) 
genom att deltagarna samtalar om samtalen. Fokusgruppen med specialpe-
dagoger i tvärgrupp planerades i avsikt att skapa ett tillfälle för metakommu-
nikation kring det som pedagogerna i yrkesgrupper uttryckt om sin kompe-
tens.  

Reflekterande grupp 
Reflekterande grupp är en modell som jag tillämpat vid handledning av stora 
grupper. Deltagarna delas i två grupper, där den första genomför ett hand-
ledningssamtal. Den andra gruppen får därefter egen tid att reflektera runt de 
tankar och uppfattningar som de tagit del av. Båda grupperna ges därmed 
utrymme att ta del av andras samtal och att själva delge uppfattningar. I 
samband med fokusgruppssamtalen i yrkesgrupperna användes reflekterande 
grupp vid två tillfällen i yrkesgrupp Alfa. 

Det första fokusgruppstillfället 
Antalet deltagare i de olika fokusgrupperna redovisas i tabell 4.2. I samtliga 
yrkesgrupper presenterades tre frågeområden, i samma ordning, vid det för-
sta tillfället: 

 
• Vad är specialpedagogisk kompetens i habiliteringsarbete? 
• På vilket sätt utvecklas en sådan kompetens? 
• Vad är den specialpedagogiska professionens bidrag till det gemensamma 

teamarbetet? 

I yrkesgruppen Alfa deltog 16 personer vid det första fokusgruppstillfället. 
Åtta av dem medverkade i fokusgruppen. Övriga åtta lyssnade till samtalet, 
för att efter fokusgruppen reflektera över det som sagts. Deras bidrag redovi-
sas i kapitel 6. Deltagarna i den reflekterande gruppen skattade fokusgrupps-
tillfället och bidrar till dataunderlaget med uppgifter om sitt uppdrag, utbild-
ning med mera. 
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Det andra fokusgruppstillfället 
Tiden mellan de båda fokusgruppstillfällena har, i olika grupper, varierat 
mellan tre veckor och sju månader. Avsikten var att genomföra fokusgrupps-
tillfällena med någon eller några månaders mellanrum. Yrkesgruppernas tid 
och möjlighet att medverka har avgjort när fokusgrupperna genomförts. 

Det andra fokusgruppstillfället gestaltade sig på olika sätt i de olika grup-
perna. Den ursprungliga tanken var att mer strukturerat göra en uppföljning 
av det första fokusgruppstillfälle. När det sekvensanalyserade underlaget 
redovisades, återupptogs samtalet om den specialpedagogiska kompetensen i 
flera grupper. I några yrkesgrupper ställde deltagarna frågor om innebörder. 
Vid sådana tillfällen gick jag tillbaka till anteckningar och den transkribera-
de texten för att kunna redogöra för hur utsagor hade formulerats. I andra 
grupper hade förändringar gjorts i deras organisationer. Det gällde bland 
annat en grupp som hade tre veckor mellan sina båda fokusgruppstillfällen. 
Deltagare skulle få andra arbetsuppgifter inom eller utom organisationen. 
Det gav nya perspektiv till det tidigare uttalade uppfattningarna. De uppföl-
jande frågorna kom därför att följa de områden som gruppens deltagare lyfte 
fram, snarare än de i förhand planerade uppföljningsfrågorna.  

Vid det andra fokusgruppstillfället i Alfa omfattade den reflekterande 
gruppen nio deltagare. Fokusgruppen pågår i 35 minuter och den reflekte-
rande gruppen i 25 minuter. Båda samtalen ljudbandas, transkriberas och 
analyseras och ingår därmed i dataunderlaget. 

Två grupper, de båda stora yrkesgrupperna, hade några nya deltagare, 
som inte varit med vid första fokusgruppstillfället, vilket påverkade proces-
sen i fokusgruppen. I en annan grupp var en person frånvarande (se tabeller-
na 4.2 och 4.3).  

Fokusgrupp med pedagoger i tvärgrupp 
Efter det att underlaget från yrkesgrupperna hade transkriberats och analyse-
rats återstod utmaningen att förstå den specialpedagogiska kompetensen. Jag 
uppfattade då att pedagogerna beskrev sin kompetens i habiliteringsgemen-
samma termer. Där fanns förhållandevis lite om lek och om lekotek. Likaså 
relaterade pedagogerna mer begränsat till specialpedagogisk påbyggnadsut-
bildning. En tänkbar orsak var att några pedagoger i olika yrkesgrupper sak-
nade specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Därmed togs beslutet att 
genomföra ännu en fokusgrupp där samtliga pedagoger hade påbyggnadsut-
bildning.  

Åtta specialpedagoger från barnhabiliteringar vid sex olika landsting, 
samlades för fokusgruppssamtal under en yrkeskonferens. Två specialpeda-
goger tillhörde samma yrkesgrupp. Övriga kom från skilda landsting och 
hade ingen direkt relation sedan tidigare. Fokusgruppstillfället inleddes med 
en kort redovisning av projektet. Därefter presenterades delar av resultatun-
derlaget som handlade om det habiliteringsgemensamma i kompetensbe-
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skrivningen, att lek och lekotek var begränsat omnämnt, liksom att pedago-
gerna relaterade till förskollärarutbildning snarare än till påbyggnadsutbild-
ning. Fokusgruppen pågick i 70 minuter och avslutades med att deltagarna 
fyllde i skattningsformuläret.  

4.3.5 Samverkanspersoner 
Det har varit ett fokusgruppstillfälle i var och en av de tre grupperna med 
samverkans-personer.  

Logopedgruppen 
Logopedgruppen är en organiserad yrkesgrupp vid en barn- och ungdomsha-
bilitering. Liksom yrkesgrupperna med pedagoger har de organiserade mö-
ten. Fokusgruppen var inledningen på ett första yrkesgruppsmöte för termi-
nen. Fokusgruppens öppningsfrågor handlar om presentation och en kort 
redovisning av egna erfarenheter av arbete i habilitering. Därefter gavs föl-
jande frågeområden, ett i taget: 

 
• Vilken är logopedens kompetens i habiliteringsarbetet? 
• Vad är specialpedagogisk kompetens i habiliteringsarbetet? 
• Teamarbete och kompetenssamverkan. Uppfattningar om pedagogikens 

bidrag till habiliteringsarbetet  

Efter avslutad fokusgrupp ombads deltagarna att fylla i skattningsformuläret. 

Team och tvärprofessionell grupp 
De två fokusgrupper som består av olika professioner, genomfördes mer 
strukturerat. Deltagarna ombads i öppningsfrågorna berätta om egen yrkes-
gruppserfarenhet, erfarenheter av barn- och ungdomshabilitering och av 
fokusgrupp. Därefter påbörjades den egentliga delen av fokusgruppen och 
bandspelarna sattes på. Inledningsvis ställdes introduktionsfrågor om respek-
tive yrkesgrupps kompetens i habiliteringsarbetet. Sedan följde vad som 
benämns övergångsfrågor. Det var frågor om arbete i team och om habilite-
ringskompetens. Slutligen ställdes nyckelfrågan om den specialpedagogiska 
kompetensens bidrag i habiliteringsarbetet.  

 
• Vad är respektive yrkesgrupps kompetens i habiliteringsarbetet? 
• Teamarbete och kompetenssamverkan  
• Vad är specialpedagogisk kompetens i habiliteringsarbetet? 

Avslutningsvis ombads deltagarna fylla i skattningsformuläret. 
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4.4 Dataanalysen 
Kreuger (1998) menar att analys av fokusgrupper kan baseras på såväl min-
nesanteckningar eller bild- och ljudband som transkriberat underlag. Tran-
skriptionen, som är det mest tidskrävande, kan ses som en normering av ett 
samtal till skriven text. Processen är varken oproblematisk eller neutral. 
Transkribering är teoriberoende, uppgiftsspecifik och förutsätter tolkning 
(Linell, 1999:2; Linell, 1994). Valet av transkriberingsmetod och transkrip-
tionsnivå är relaterad till syftet med analysen. Linell (1994) menar att det är 
idealt om forskaren har klart för sig vilka analyser som ska göras, innan tran-
skriberingen av dataunderlaget inleds. Ofta kräver analysen en form av tran-
skription, och presentationen en delvis annan. Analysen presenteras inled-
ningsvis med en redovisning av transkriptionsarbetet. Därefter följer analy-
sens olika moment där en del exempel ges för att åskådliggöra förfaringssät-
tet. Samtalens olika fokus redovisas ovan under rubriken frågeområden. 

4.4.1 Kodningsförfarande 
För att organisera det transkriberade materialet och ha kontroll över underla-
get under analysarbetet, har ett kodsystem, för projektets olika studier, upp-
rättats. Avhandlingsstudien betecknas SPK – Specialpedagogisk Kompetens, 
därefter anges fokusgruppsomgång. Pedagogerna har SPK1 och SPK2 som 
betecknar första respektive andra fokusgruppsomgång. Yrkesgrupp 1 har 
därmed beteckningen SPK1-FG1:P respektive beteckningen SPK2-FG1:P. 
Samverkanspersonerna har beteckningen SPK3, därefter fokusgruppsnumre-
ring och en bokstav beroende på grupp. L står för logopeder, TA för team 
arbetslag och TG för yrkesgrupper i tvärgrupp. Tvärgrupp specialpedagoger 
har beteckningen SPK4-FG10:SP. Förutom som redovisning av tillväga-
gångssätt vid kodning av dataunderlaget, är beteckningarna för en utomstå-
ende läsare informativa vid avläsning av tabeller och vid citathänvisningar. 

Tabell 4.3 visar studiens olika informantgrupper med koder och fiktiva 
namn, frågeområden, antalet deltagare, tidsomfattning samt antalet turer med 
moderators procentuella del av turtagningen i respektive fokusgrupp. Tabel-
len visar också i vilken ordning den första omgången fokusgrupper genom-
förts. Fokusgrupperna 1 till och med 9, första och andra omgången, genom-
fördes under år 2003. Fokusgrupp 10 genomfördes ett år senare. Tabellen är 
informativ vid läsning av redovisningskapitel 5, 6 och 7. Underlaget och 
variablerna diskuteras i sammanfattningen. Informationen ger underlag för 
förståelse av samtalsanalysen och ger en uppfattning av moderators interven-
tion, som huvudsakligen består av frågor.  
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Tabell 4.3. Dataunderlag om avhandlingsstudiens fokusgrupper82 

Koder  Deltagare Frågeområde83  Antal turer och 
tid(varav modera-
torns) 

SPK1 - FG1:P 8 pedagoger i yr-
kesgrupp Alfa.  
8 ped. i reflektions-
grupp 

FO1 FO2 FO3 
 
Ingår i dataunderlaget 
med skattningar 

197 (40 = 20,2 %) 
55 minuter 

SPK1 – FG2:P 6 pedagoger i yr-
kesgrupp Beta 

FO1 FO2 FO3 201 (18 = 9,5 %) 
50 minuter 

SPK1 – FG3:P 3 pedagoger i yr-
kesgrupp Gamma 

FO1 FO2 FO3 330 (42 = 12,7 %) 
45 minuter 

SPK1 – FG4:P 6 pedagoger i yr-
kesgrupp Delta 

FO1 FO2 FO3 617 (60 = 9,7 %) 
70 minuter 

SPK1 – FG5:P 10 pedagoger  i yr-
kesgrupp Epsilon 

FO1 FO2 FO3 329 (40 = 12,2 %) 
60 minuter 

SPK2 - FG1:P 
 
SPK2-Fg1:PR 

Alfa - 8 ped. (1 ny)  
och 
 9 ped. i reflek-
tionsgrupp (5 nya) 

FO7 
 
FO7 

167 (50=30 %) 
35 minuter 
114  (20=17 %) 
25 minuter 

SPK2 – FG2:P Beta - 6 ped. FO7 399 (36 = 9 %) 
80 minuter 

SPK2 – FG3:P Gamma - 3 ped. FO7 422 (66=15 %) 
65 minuter 

SPK2 – FG4:P Delta- 5 ped. FO7 335 (64=19 %) 
40 minuter 

SPK2 – FG5:P Epsilon - 11 ped.  
(3 nya) 

FO7 193 (43=24 %) 
40 minuter 

SPK3 – FG6:L Yrkesgrupp Kappa - 
6 logopeder 

FO4 FO3 FO6 400 (69=17 %) 
65 minuter 

SPK3 – FG7:TA Team Lambda  
7 deltagare  

FO5 FO6 FO3 240 (51=21 %) 
50 minuter 

SPK3 – FG9:TG Tvärgrupp My  
7 deltagare 

FO5 FO6 FO3 288 (42=15 %) 
65 minuter 

SPK4 – FG10:P Tvärgrupp Sigma 
8 specialpedagoger  

FO7 453 (25=5 %) 
70 minuter 

4.4.2 Transkriberings- och analysmodellen 
Transkriberingsmodellen har växt fram under arbetets gång84. Avsikten har 
varit att göra underlaget både praktiskt, läsbart för en utomstående och troget 
det autentiska samtalet. Underlaget har utgjorts av de ljudbandade samtalen, 
observatörens anteckningar om turtagning och egna skrivna anteckningar 
under och efter fokusgrupperna. Samverkan med observatören, som förde 
                               
82 Koder introduceras under rubriken Begrepp och frågeområden.  
83 FO1-Specialpedagogisk kompetens, FO2-Utveckling av kompetens, FO3-Sp. professionens 
bidrag till habiliteringsarbetet FO4- Logopedens kompetens, FO5- Respektive yrkesgrupps 
kompetens, FO6-Teamarbete och kompetenssamverkan, FO7- Metakommunikation. 
84 Linell, 1994, talar om bastranskribering, som utvecklas och förändras under arbetet.  
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anteckningar och följde turtagningen, inverkade på transkriberingsmodellen 
och i sin förlängning på analysmodellen. 

Till den första fokusgruppen, Alfa, hade inte observatören instruerats att 
notera hmmanden, skratt osv som utsagor. Dessa turer har, i det transkribe-
rade underlaget, grundat sig enbart på bandinspelningen och är därmed inte 
säkrat mot observatörens anteckningar. Vid samtliga fokusgrupper därefter 
instruerades observatören att ange och numrera samtliga utsagor. Stödjande 
ljud, pauser, enskilda skratt, taltempoförändringar, intonation m.m. har note-
rats vid transkriberingen. Det finns en deltagarkategori ”någon” eller oidenti-
fierad deltagare. Det är vanligen medljud, snabba uttalanden och stödjande 
kommentarer som observatören inte hunnit notera.  

Mitt forskningsintresse är interaktionen i samtalet, både utifrån innehålls-
liga aspekter, begreppsliggörande och avseende dynamiken i dialogen mel-
lan deltagarna i fokusgruppen. Därför har valet av transkriptionsnivå varit av 
särskild betydelse. Vid transkribering kan talåtergivning genomföras på tre 
nivåer, där nivå 1 är en detaljerad redovisning av talspråksformer, pauser, 
ljud, överlappande tal osv. Samtliga inlägg utgör då egna turer. Nivå tre är 
skriftspråksnormerad (Linell, 1994). De första fokusgrupperna transkribera-
des enligt nivå tre. Efter att ha tagit del av teorier om samtalsanalys och tran-
skribering,85 omtranskriberades hela materialet. Nu markerades också små 
ljud, bekräftelser, små fnissningar m.m. Det innebar att fler turer noterades. 
Det har genomförts med punkt och tilläggssiffra (t.ex. 1.2) Talspråksvarian-
ter som t.ex. ”å” har skrivits som ”och” mellan direkt påföljande ord och 
som ”å” då det varit mer tydligt utdraget i turen.  

Jag har, då utsagor och turtagningar refererats i avhandlingen, överfört 
talspråk och dialektala uttryck till skriftspråk, dels av läsbarhetsskäl86 dels 
för att undvika uppenbart dialektala avslöjanden. I originaldokumenten finns 
ljud, intonation, överlappande tal, upprepningar, harklingar mm transkribe-
rade. Sekvenser och citat som redovisas i avhandlingen har anpassats för att 
bli läsbara med t.ex. kommatering, revidering av information om ljud osv. 
Övriga tecken och markeringar i texten har gjorts enligt en transkriptions-
nyckel som redovisas i Bilaga 5. 

Kreuger (1998) skriver att det är en fördel om fokusgruppsforskaren 
sammanfattar sin analysstrategi med några få ord eller en etikett. En sådan 
etikett för mitt analysarbete skulle kunna vara att jag valt att göra en tran-
skriptionsbaserad innehålls- och interaktionsanalys.   

Analysarbetets genomförande 
Analysen har, utifrån studiens syfte, genomförts på dataunderlagets innehåll, 
direkta uttalanden och begrepp samt på interaktionen i fokusgruppssamtalen. 
Hur det genomförts redovisas under motsvarande rubriker nedan. 

                               
85 Se t.ex. Have, 1999; Linell, 1994;  
86 Se vidare Puchta och Potter, 2002; Have, 1999; Wibeck ,2002; 2000; Linell, 1998 
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Under hela transkriberings- och analysarbetet, har jag fortlöpande fört 
systematiska anteckningar. Protokollsanteckningarna har varit en del av en 
analysstrategi, som inletts med att dataunderlaget organiserats. Organisatio-
nen underlättar och stödjer analysprocessen, sökandet efter aspekter av och 
mönster87 i den kommunikativa interaktionen. Analysen av vad deltagarna 
säger om sin kompetens har genomförts först som sekvensanalys, därefter 
genom tematisk analys. Analys av yrkesspråk och begrepp har genomförts 
med sökfunktionen i ordbehandlingsprogrammet. Det redovisas under rubri-
ken Innehållsanalys nedan. Interaktionen och analysen av processen i grupp-
samtalen har analyserats utifrån turtagningskonstruktioner. 

Turer och turtagning 
En sammanhängande period, då en deltagare, moderator eller gruppen har 
ordet, benämns tur88 och numreras. Det kan vara en utsaga, ett skratt eller en 
förstärkning som hmm, ja, nej osv. Till skillnad från konventionen, har jag 
valt att låta en utsaga, oavsett parallella förstärkningar i form av mm, skratt 
med mera, räknas som en tur, om talaren inte besvarar eller kommenterar 
förstärkningen. I refererade citat har, av läsbarhetsskäl i längre avsnitt, såda-
na turer delats upp och givits numreringar som 12.1, 12.2 osv. Moderatorns 
uppföljande frågor ingår i tur- numreringen. Varje fokusgrupp har givits en 
gruppbeteckning och respektive deltagare en deltagarbeteckning samt ett 
fiktivt namn. I det definierade protokollet har reflektioner, som gjorts i sam-
band med transkriberingen, antecknats med angivelser av fokusgruppskod 
och turnummer. Det kan vara upplevelser av att grupper skrattar mycket och 
ofta, eller att turerna är snabba och täta, alternativt långa turer med få grupp-
gemensamma inlägg. Sådana iakttagelser har givit impulser till att pröva 
olika analysmodeller. Under analysarbetet har noggranna anteckningar gjorts 
för att dokumentera tillvägagångssättet.  

Analys och redovisningsstrukturer 
Deltagarna i respektive pedagoggrupp har givits namn i bokstavsordning 
från A-H. Deltagarna i reflektionsgruppen ges namn på motsvarande sätt. 
Samverkanspersonerna har givits namn från I-O. Namnen används vid direk-
ta citat eller då en kommunikation mellan deltagare beskrivs. Deltagarna i 
studien är huvudsakligen intressanta som grupp. Yrkesgruppernas ålders- 
och utbildningsprofil kommer att redovisas. På sina ställen kommer underlag 
att redovisas utan hänvisning till yrkesgruppstillhörighet, för att undvika att 
enskilda deltagare kan identifieras. Samtliga redovisade exempel av turtag-
ningar är numrerade och finns dokumenterade med fokusgrupp och turnum-
mer.  

                               
87 Have ten, 1999 
88 Se t.ex. Wibeck, 2002; Linell; 1990 
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Etiketter 
För att organisera underlaget har de analyserade delarna, sekvenserna, givits 
en etikett som sammanfattar sekvensens idé89. Etiketten anger, förutom en 
sammanfattning, respektive kod för fokusgrupp, frågeområde och de tur-
nummer sekvensen omfattar. Etiketter blir markörer som underlättar då se-
kvenser ordnas under teman i det övergripande analysarbetet.  

4.4.3 Innehållsanalys 
Innehållet har analyserats i flera steg, först genom en sekvensanalys som ger 
en övergripande bild av vad deltagarna samtalar om, sedan i en tematiserad 
analys för att finna mönster och förklaringar av innebörder i uttryckta upp-
fattningar90. Det ingår också en begreppsanalys.  

Sekvensanalys 
Inledningsvis genomfördes en sekvensanalys för att få en bild av vad fokus-
gruppen talar om och i vilken ordning91. Wibeck (2002a) menar att sekvens-
analysen följer den ansats som förespråkas vid grounded theory. Forskaren 
följer helt deltagarnas utsagor och inlägg under samtalet. Då ett samtal förs 
mer samlat om ”något” (aboutness -Linell 1993:3) benämns det topik. Del-
tagarna bidrar på olika sätt vilket konstituerar topiken. Samtidigt förs samta-
let vidare eftersom det är dynamiskt. Övergången till en ny topik sker vanli-
gen löpande, men kan också vara mer abrupt. I sekvensanalysen söker man 
dessa övergångar. Avsikten är att få en övergripande bild av samtalet, göra 
en indelning utifrån de mönster som framträder och därefter koda det. Det 
genomförs som en datanära analys. Här använder Wibeck (2002a) begreppen 
supertopik, topiker och topikala aspekter. Supertopiken är de frågeområden 
som deltagarna presenteras. Topik är det deltagarna talar om.  

I analysarbetet använder jag begreppen topik och topikala aspekter. Topi-
kala aspekter är olika perspektiv eller aspekter som bygger upp den aktuella 
topiken. Vid den noggranna genomläsningen av den transkriberade texten av 
fokusgruppssamtalet, markerades övergångar där deltagarna för in en eller 
flera likartade uttalanden som innehåller aspekter av det fokuserade området. 
Mellan markeringarna bildas då ett antal sekvenser med topiker och topikala 
aspekter. Varje sådan sekvens har givits en etikett (se under motsvarande 
rubrik  ovan). Topiker återkommer vanligen ytterligare någon eller några 
gånger under samtalet och numreras därför. Varje sekvens är på det sättet en 
konstruktion av uppfattningar. Det sekvensanalyserade underlaget presente-
rades för pedagogerna som möttes vid en andra fokusomgång.  

                               
89  Se Wibeck, 1998:1 
90 Have, 1999 
91 Se t.ex. Wibeck, 2000; 2002 
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Sekvensanalys - exempel 
Moderator:  Det här är ert samtal ~ och det som jag börjar med då - är att bara fråga er - vad 
är specialpedagogisk kompetens i habiliteringsarbetet? Jag vet att detta inte är en lätt fråga 
och ni får arbeta er fram till det.  
Eftertanke [5 sekunder] 
1 Anna  Vad sa du? Vad är? 
2 Moderator Vad är specialpedagogisk kompetens i habiliteringsarbete 
Tystnad 15 sekunder 

Etikett: 
SPK1-FG4:P 
SA FO 1 -T1a         Tur 3-13 
Topik. Uppdraget  
Topikala aspekter: arbetssätt, teamroll, gränser, skillnader, förändring över tid, lärande, 
habiliteringskunskap, yrkesprofil 
3 Dina  Ja - det är himla spännande! skrattar 
4 Moderator a 
5 Dina  Ja det känner jag/det har varit jättesvårt när man har kommit ny - här! Som 

ny i yrket så har vi ju diskuterat lite och pratat lite kring detta [pratar fort] 
vad är vårat uppdrag här, vad är det vi ska göra  [drar efter andan]- ja - vad 
är det som är nytt, hur ska ja jobba på det här stället? Det blir ju väldigt 
annorlunda då man jobbat på andra arbetsplatser förut! (6) Både som speci-
alpedagog och pedagog annars - att – ja - Vad är skillnaden och hitta sin 
roll i teamet och förstå… 

6 Anna, Britta mmmm 
7 Britta  Ja lite det här gränsdragningen - eftersom vi är olika yrkesgrupper/olika 

professioner så vi gör ju - vi gränsar till varann väldigt mycket. Och det 
brottas vi ju med - ganska mycket tycker jag! 

8 Anna  Och ju längre tid vi arbetar tillsammans ju mer går vi i vartannat!/ för vi lär 
av varandra! 

9 Gruppen mm 
10 Franciska  Och går man längre tillbaks - då har ju arbetet också förändrats, när det inte 

var så många yrkesgrupper från begynnelsen liksom  - egentligen. Alltså! 
11 Någon Ja 
12 Anna  Och så har det svängt alltså - från början var det väldigt specifikt, sen vart 

det generell habkunskap - vi ska kunna ganska mycket om varandras områ-
den ändå ska vi ha en profil som är yrkesspecifik och när - det yrkesspecifi-
ka ibland - tycker man att det syns mer – ibland~ mindre. 

13 Britta  Mmmm 

 
Etikett: 
SPK1-FG4:P 
SA FO 1 –T2         Turerna 14-26 
Topik: Diagnoser  
Topikala aspekter: förändring över tid, andra grupper, fler barn, olika funktionshinder, 
ökad kunskap 
14 Elin  Ja och så sen har vi också fått mer handikappsgrupper - Eller mer barn - ja 

olika grupper  
15 Gruppen mm  
16 Anna  Ja nya grupper, andra grupper som kräver ett annat tänk, utav oss/ 
17 Någon Ja 
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18 Franciska  För i begynnelsen var ju habiliteringen väldigt inriktad mot RH-barn och då 
när jag började i förskolan t.ex. då var det RH-barn - inte bara - självklart 
inte -  men det var ändå det som var grunden då. I dagens läge då man ser 
vilken typ som växer mest  - det är ju inte barn med RH svårigheter. 

19 Anna  mmm 
20 Camilla  Och tittar man på diagnoser så har vi ju otroligt mycket olika diagnoser, 

inskrivna också - och kompetensen hur det blir för det – - för den enskilda 
individen utifrån det funktionshindret - det tycker jag är en väldigt stor bit. 

21 Franciska  mmmm 
22 Anna  Sen har det blivit så tycker jag att med att barn med neuropsykiatri har ökat 

så har också kunskaperna hos oss har ju blivit mycket stora och det har ju 
också inneburit att vi har upptäckt väldigt mycket neuropsykiatri hos CP 
barnen också, som man inte tänkte på förut så det har liksom lyfts upp ur 
alla fronter. 

23 Gruppen mm  
24 Dina  mmmm 
25 Franciska  mmmm 
26 Moderator jaaa 
 
Etikett: 
SPK1-FG4:P 
SA FO 1 –T1b         Turerna 27-40 
Topik: Barn 
Topikala aspekter: arbetsuppgift, delaktighet, miljöaspekter, barnets perspektiv, leken  
27 Fransciska  Och vad också man har tagit mera, tycker jag, det är ju det här med miljön - 

”Vad är det som gör barnet handikappat?” - det är miljöaspekterna då - 
Verkligen se att barnet blir delaktigt och försöka också få den ut till föräld-
rarna - delaktighet och likaså med personalen ute. 

28 Dina  mmmm 
29 Britta mmmmm 
30 Dina  Ja det tycker jag att jag ser som vår uppgift mer  - att se barnet och få bar-

nets perspektiv på’t och se vad kan vi göra barnet delaktigt i aktiviteter -  
Hur kan vi anpassa och tillrättalägga för det/ 

31 Franciska  Absolut, visst 
32 Någon mm 
33 Anna  det är våran bit! 
34 Dina   Ja att det är våran bit! Om man ser just den här biten med leken och som vi 

har utgått ifrån att den där solen vi har ritat av leken! Att – ”har du bara lekt 
idag?” och ”Hur lär barn?”  

35 Gruppen Mm ja   
34.2 Dina   Hur får vi in habiliteringen i barn istället för tvärtom  
36 Gruppen skrattar  

Tematiserad innehållsanalys 
Topiker och topikala aspekter kan förekomma som topikala stigar92 eller 
teman. Det kan vara begrepp eller områden som deltagarna i fokusgruppen 
återvänder till under hela fokusgruppssamtalet. I pedagoggrupperna blir det 
mer eller mindre tydligt. Teman uppträder i topiker eller i topikala aspekter 
på lite olika sätt och med olika tyngd. Det är de återkommande topikala sti-

                               
92 Se Wibeck, 2002 
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arna i fokusgrupperna som skiljer sig åt, även om topiker eller aspekter är 
likalydande. Det är en varierande kontext som grupperna för fram och som 
utvecklas i de olika samtalen. I det givna exemplet ovan är uppdraget en 
topik som förekommer två gånger. Första gången kan det uppfattas att grup-
pen orienterar sig. Det ges aspekter som gränser, skillnader, yrkesprofil. 
Deltagarna återkommer, efter att ha talat om vilka barn de möter, till topiken 
uppdrag nu med aspekter som barn, lek, delaktighet. Uppdraget förekommer 
som topik i andra fokusgrupper, med andra aspekter som ansvar, samverkan, 
otydligheter.  

 

Figur4.2. Förhållandet mellan topiker och topikala aspekter 

Figur 4.2 visar förhållandet mellan topik och topikala aspekter i en sekvens. 
Barn visar sig som fokusgrupp 4:s topikala stig eller tema. Det förekommer 
både som topik och som aspekt i olika sekvenser. För att se förekomsten av 
aspekten barn, som ett mer övergripande tema, prövas det i samtliga fokus-
grupper. Genom att gå igenom det transkriberade underlaget för samtliga 
fokusgrupper med pedagoger och markera barn med färgpenna får jag en 
överblick av förekomsten. Barn är uttalat i samband med t.ex. delaktighet 
och samspel, lek och lärande, familjen, funktionshinder, ålder och utveck-
ling. Det benämns nu tematiserade aspekter. Underlaget är därmed baserat 
på flera fokusgrupper. Analysen ger sammantaget 17 tematiserade aspekter 
av barn i genomgången av fokusgrupper med pedagoger.  

 

 

Figur 4.3. Förhållandet tema och tematiserade aspekter 
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Begreppsanalys 
Dataunderlaget genomlystes därefter på nytt för att pröva uttalanden om barn 
mot de tematiserade aspekterna. Först analyserades underlaget ifrån peda-
goggrupperna. Det visade att tematiserade aspekter varierar som förekomst i 
de olika grupperna. Därefter gjordes en genomgång av underlaget från sam-
verkansgrupperna. Det gav 17 tematiserade aspekter som avviker ifrån peda-
gogernas i fem fall. Exempel på vad som inte förekommer är uttalanden om 
delaktighet, glädje och ansvar, anknutet till barn. Istället förekommer t.ex. 
kommunikation, hinder och svårigheter. Några få av de tematiserade aspek-
terna av barn är gemensamma för så gott som samtliga grupper. Dit hör ålder 
och utveckling. Varje fokusgrupp lägger olika tyngdpunkt på de tematisera-
de aspekterna. På motsvarande sätt har dataunderlaget analyserats avseende 
utbildning-fortbildning, föräldrar och familj, team och samverkan osv. Här 
har ordbehandlingsprogrammets sökfunktion använts. Resultatet är på det 
sättet analyserat främst kvalitativt, men också kvantitativt genom att hänsyn 
har tagits såväl till hur många gånger som aspekter förs fram, som till sam-
manhanget. Den tematiserade analysen ger förutsättningar att besvara forsk-
ningsfrågorna om, uppfattningar om och innebörder av, specialpedagogisk 
kompetens. Hur topiker och teman förekommer i yrkesgrupperna redovisas i 
kapitel 7. 
 
Yrkesspråkliga begrepp 
Topiker, topikala aspekter och tematiserade aspekter är analysbegrepp. Vid 
redovisningen av analys och tolkningsresultat i en studie om yrkeskompe-
tens, är det naturligt att använda yrkesspråksterminologi. I redovisningen av 
hur pedagoger uttrycker sin kompetens talar jag om begreppsliggörande. 
Teman framträder som yrkesspråk och tematiska aspekter som yrkesspråkli-
ga företeelser respektive begrepp eller begreppsliggörande.  

4.4.4 Interaktionsanalys 
Forskningsfrågorna gäller också hur deltagarna, främst pedagoger i yrkes-
grupper, gemensamt kommunicerar och konstruerar sina uppfattningar. Have 
(1999) framhåller att det finns inget ”bästa sätt” att göra systematisk och 
kvalitativ analys av interaktion i samtal. För att kunna visa på mönster i sam-
tal måste analysunderlaget vara mycket noggrant och systematiskt genomfört 
och beskrivet. Studien av samtalsinteraktionen har gjorts genom det jag be-
nämnt turtagningsanalys. 

Turtagningsanalys 
Under det empiriska arbetet utvecklades en analysmodell för samtalskon-
struktionen. I samband med sekvensanalyserna uppfattade jag att deltagarna 
på ett varierat sätt bidrog med topikala aspekter under turtagningen. Därför 
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var det av intresse att pröva hur konstruktionen av sekvenserna växte fram 
under samtalet i fokusgruppen. 

Analyskodning - samtalskonstruktion  
En analysram tog sin form då sekvensanalysen lästes igenom i en andra om-
gång. Inledningsvis var syftet att söka moderators påverkan på fokusgrup-
pen93. Analysramens kodsystem genererades under det här stadiet.  

Tabell 4.4. Analyskoder – samtalskonstruktionens nyckel 94 
 1 a-b Införande Ett meningsbärande inlägg som kan vara grund för topik 

 
 2 a-c Vidareförande Tillför flera aspekter, utvecklar topik 

 
 3 a-c Återförande Svarar på ställd fråga  

 
 4 a-e Förstärkning Förstärkande ord eller ljud liksom skratt 

 
 5 a-c Opposition visavi inlägg Uttalar motsatt uppfattning, uttrycker tveksamhet, direkt 

eller mer indirekt  
 

 6 a-c Metakommunikation Talar om fokusgruppssamtalet, värderar enskild utsaga, 
hänvisar till tidigare inlägg 
 

 7 a-h Frågor Raka frågor, ber om klargörande, efterfrågar åhörares 
förståelse  

Vid genomläsningen av det transkriberade och sekvensanalyserade underla-
get, fördes anteckningar om turers syfte och karaktär. Det kunde vara en 
uppfattning eller aspekt, en fråga eller en förstärkning. Samtalskonstruk-
tionsanalysen av första fokusgruppen generade sju övergripande områden av 
analyskoder. Dessa visade sig vara relevanta också för övriga fokusgrupper. 
Inom varje område utkristalliseras efter hand varianter eller undergrupper 
som givits beteckningar a, b, c etc. Analysen genomförs på det sekvensana-
lyserade materialet. Varje tur genomlyses och uttalanden kodas. En tur kan 
ge flera koder. Det tidigare givna exemplet får illustrera turtagningsanalysen. 

Turtagningsanalys – exempel 
SPK1-FG4:P 
SA FO 1 -T1a         Turerna 3-13  
Topik: Uppdraget  
Topikala aspekter: arbetssätt, teamroll, gränser, skillnader, förändring över tid, lärande, 
habiliteringskunskap, yrkesprofil 
 

                               
93 Se bl.a. Puchta och Potter (2002)  
 
94 Den detaljerade nyckeln med olika varianter i bilaga 6 
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Turnr  Analyskod Aspekt Deltagare 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

6c, 4bi 
4a 
6a, 1a 
4a 
2c 
2c 
4a 
2c 
4a 
2c 
4a 

 
 
Uppdrag? Arbetssätt? Skillnader, roll i teamet 
 
Gränsdragningen mellan yrkesgrupper 
Tidsaspekt lärande  
  
Tidsaspekt – färre yrkesgrupper 
 
Hab.kunskap yrkesspecifik profil  
 

Dina 
Moderator 
Dina 
Anna, Britta 
Britta 
Anna  
Gruppen 
Franciska 
Någon 
Anna 
Britta  

Kommentarer: Dina inleder med att uttala sig om fokusgruppen,sedan ett meningsbärande 
inlägg. Britta, Anna och Fransiska vidareför. Anna gör det i tur 12 med att säga att föränd-
ringen. Därutöver förekommer både enskilda och gruppgemensamma förstärkningar. 
 
SPK1-FG4:P 
SA FO 1 –T2         Turerna 14-26  
Topik: Diagnoser.  
Topikala aspekter: förändring över tid, andra grupper, fler barn, olika funktionshinder, 
ökad kunskap 
Turn
r  

Analys-
kod Aspekt Deltagare 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

1a, 
4a 
2c 
4a 
2c 
4a 
2c 
4a 
2c 
4a 
4a 
4a 
4a 

Fler barn, handikappsgrupper  
 
Nya grupper, kräver annat tänk  
 
Skillnader   
 
Flera olika diagnoser, konsekvenser  
 
Kunskaper, nya upptäckter  
 
 
 
 

Elin   
Gruppen 
Anna  
Någon 
Franciska   
Anna 
Camilla   
Franciska   
Anna   
Gruppen 
Dina   
Franciska  
Moderator 

Kommentarer: Elin inför uppfattningen om ett ökande antal handikappgrupper, vilket 
Franciska och Anna vidareför. De andra deltagarna förstärker samtalet, enskilt och i 
grupp. 
 
SPK1-FG4:P 
SA FO 1 –T1b         Turerna 27-49  
Topik: Barnet.  
Topikala aspekter: arbetsuppgifter, delaktighet, miljöaspekter, barnets perspektiv, leken 
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Turnr Analyskod Aspekt  Deltagare 
27 
28  
29 
30 
31 
32 
33  
34.1 
35 
34.2  
36  

1b 
4a 
4a 
2c 
4a 
4a 
4c  
4c, 1a 
4a 
2a 
4b 

Miljöaspekter, delaktighet 
 
 
Uppgift, barnets perspektiv, anpassning
  
 
 
Leken 

Franciska 
Dina  
Britta 
Dina   
Franciska  
Någon 
Anna  
Dina 
Gruppen 
Dina  
Gruppen 

Det noggranna analysarbetet kräver uppmärksamhet på vad som är grund-
läggande nya införanden och vidareföranden av uppfattningar. Det fortsatta 
analysarbetet har visat att olika fokusgrupper har skiftande mönster i sam-
talskonstruktionen. Analysmodellen bidrar därmed med underlag för hur 
samtalskonstruktioner varierar mellan fokusgrupper. Mönster och tendenser i 
samtalen som är gemensamma eller specifika för olika grupper kan lyftas 
fram.  

4.4.5 Sammanställd analysredovisning 
I kapitel 6 och kapitel 7 redovisas en sammanställning av sekvens och inter-
aktionsanalys i tabeller för varje grupp. Analysexemplen ovan illustreras 
därför i tabell 4.5. Tabellen visar det sekvensanalyserade samtalets topiker, 
turer, aktiva deltagare, liksom sammanfattat underlag från turtagningsanaly-
sen. Det ger en uppfattning om aktiviteten i gruppen under respektive se-
kvens. 

Tabell 4.5.Topiker och turtagningsanalys, exempel  
Sekvenser 
och topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vidareför Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Oppo-
sition 

Meta-
kom. 

Fråga 

Uppdraget 11 ABDF 
Grupp 1 4 0 6 (1) 0 2 0 

Diagnoser 13 ACDEF 
Grupp 1 4 0 8 (1) 0 0 0 

Barnet 11 
ABD 

F 
Grupp 

2 2 0 8 (0) 0 0 0 (0) 

Kommentarer: I sekvensen som inte är redovisad i sin helhet, återinför Franciska samtalet på 
uppdraget med utsagan om att se till barnets delaktighet. Dina vidareför med aspekten att 
det är deras uppgift att ta barnets perspektiv. Därefter för hon in uppfattningen att leken är 
central i uppdraget. Leken ligger som underlag för topik men utvecklas inte till en sådan i 
den här sekvensen. 
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4.4.6 Dataunderlaget i skattningsformuläret 
Skattningar av fokusgruppstillfället har sammanställts med medelvärden för 
varje grupp. Öppna frågor har renskrivits och sammanställts gruppvis. Däref-
ter har underlaget för arbetsuppgifter från samtliga pedagoggrupper sam-
manförts och kategorisering har genomförts i ett induktivt förfaringssätt. 
Genomläsningen visade sju mer övergripande kategorier där det förekom 
flera utsagor om liknande arbetsuppgifter. Mer spridda utsagor kategorisera-
des som ”övrigt arbete”. Uppfattningar om specialpedagogens arbetsområ-
den, i underlaget från samverkanspersonerna, har sammanställts på motsva-
rande sätt.  

4.4.7 Medbedömning av turtagningsanalys 
Medbedömning har genomförts av två transkriberade fokusgrupper. Syftet 
var främst att pröva samtalskonstruktionsnyckelns analyskoder. Medbedöm-
ningen genomfördes i två steg. Det första var en genomgång av ett kodat 
underlag. Varje avvikande uppfattning noterades. I nästa steg kodade med-
bedömaren på egen hand ett sekvensanalyserat underlag. Därefter jämförde 
vi gemensamt, steg för steg, våra respektive kodningar. Det första underla-
get, som bestod av 167 turer, gav 13 markeringar om avvikande uppfattning. 
I nio fall var det kompletteringar, det handlade om skratt, förstärkning som 
låg parallellt med ett införande eller vidareförande. Av de tretton var det fyra 
markeringar där medbedömaren var av annan uppfattning om hur turen skul-
le tolkas. I det okodade materialet var det sju markeringar med avvikande 
uppfattningar av 98 turer. De avvikande uppfattningarna gällde i tre fall val 
av tur som införande respektive vidareförande. Övriga avvikelser gällde 
varianter av metakommunikation vid två tillfällen, av förstärkning i ett fall 
och fråga ett annat. Medbedömning ger en anvisning om att kodnyckeln har 
stabilitet och relevans. 

4.5 Forskningsprocessen och forskningsetiska 
principer 
Avhandlingens design med en kvalitativ analysstrategi, innefattar tanke- och 
handlingsprocesser; ett induktivt resonemang, kategoriutveckling samt upp-
täckter av innebörder och underliggande teman (DePoy & Gitlin, 1999). Den 
induktiva tankeprocessen har inneburit ett i det närmaste abduktivt arbets-
sätt. Peirce (1990) menar att abduktion genererar hypotetiska antaganden 
och är en vetenskapligt systematiserad jakt efter frågetecken. Mullins (2002) 
ser samband mellan Peirce abduktionsbegrepp och Polanyi’s ”Tacit kno-
wing”. Det som karaktäriserar den abduktiva forskningsprocessen är pend-
lingen mellan de induktiva, empiriska utgångspunkterna och de deduktiva, 
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teoretiska föreställningarna - att se något nytt och att söka förklaringar till 
det (Ekström, 2004; Malmgren Hansen, 2002; Wilhelmsson, 1998). Mina 
analysstrategier har vissa likheter med tillvägagångssättet i “grounded theo-
ry”, där teori genereras ur ett datamaterial genom en noggrant genomförd 
och beskriven dataanalys (Strauss, 1987). Olika delstudier som föregått av-
handlingsstudien, som givit förutsättningar för det växelvisa arbetet med 
teorier och empiriska underlag (bilaga 7).  

I en forskningsprocess som utvecklas över tid, med olika studier, kan det 
finnas anledning att uppmärksamma forskarens bias. DePoy och Gitlin 
(1999) talar om bias i form av oavsiktliga påverkansfaktorer av skilda slag. 
Urvalet av deltagare med närheten till pedagogerna, kan diskuteras härvidlag 
liksom avvikelser från designens plan och struktur. Deltagarna har själva 
anmält intresse och enskilda personer i grupperna har haft möjlighet att välja 
att medverka. Relationer mellan mig som moderator och enskilda deltagare, 
som har förekommit i utbildningssammanhang, kan diskuteras. Det har inte i 
något fall funnits student-examinatorsförhållanden eller annan relation som 
kan uppfattas påverka samtalen mellan fokusgruppernas deltagare. Snarare 
har personkännedomen uppfattats vara till gagn för tilliten till mig som mo-
derator. 

Avvikelser från designen i form av användandet av reflekterande grupper 
har varit ett sätt att lösa dilemmat mellan yrkesgruppens storlek och möjligt 
antal deltagare i fokusgrupper. Fallstudiedesignen innebär att det stora anta-
let deltagare i några yrkesgrupper bör beaktas och hanteras. Merriam (1994) 
menar att fallstudieforskare måste ha förmåga att hantera mångtydighet och 
felkällor. Merriam ser främst till forskarens kommunikativa färdigheter. Där 
ingår förmågan att söka kännedom om uppfattningar. Att genomföra en fo-
kusgrupp med en tvärgrupp av pedagoger står för en sådan ambition. Det kan 
också uppfattas som en avvikelse från den ursprungliga designen. En ”em-
bedded” fallstudie innebär att varje enhet ses som en del i en större organisa-
tion. Yrkesgrupperna är enheter inom barn- och ungdomshabilitering och har 
professionstillhörighet som pedagoger. Tvärgruppen består av enskilda re-
presentanter, pedagoger från olika yrkesgrupper och habiliteringar. De tillför 
kunskaper genom att de tillhör samma övergripande organisation. 

Validitet och forskningsetiska principer 
Data från fokusgrupper har en hög grad av ekologiskt validitet genom att 
personliga åsikter och uppfattningar, som utgör dataunderlaget, genereras i 
sociala processer (Wibeck, 2002a). Genom att samtalen har en sådan karak-
tär har det varit nödvändigt att under hela undersökningsprocessen beakta 
forskningsetiska principer. Grundläggande individskyddskrav har formule-
rats i fyra allmänna huvudkrav av Vetenskapsrådet (www.vr.se/humsam). 
Utifrån informations- och samtyckeskravet har deltagarna upplysts om syftet 
med fokusgrupperna och de har själva valt att delta i forskningsprojektet. 
Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att samtliga fokusgrupper har 
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avidentifierats och att deltagarna har givits fiktiva namn. Uppgifter som på 
något sätt kunnat härleda avhandlingsstudiens fokusgrupper till respektive 
barn-och ungdomshabilitering redovisas inte. Nyttjanderätten till underlaget 
förbehålles forskaren.  

Genom att jag som forskare genomfört, transkriberat och analyserat samt-
liga fokusgruppssamtal har underlagets överensstämmelse säkrats. Betydel-
sen av att moderator är densamma vid samtliga, i ett dataunderlag, ingående 
fokusgrupper framhålls av flera forskare95. I pedagoggrupperna var den andra 
fokusgruppen ett tillfälle för deltagarna att ta del av sekvensanalysen. Data-
underlaget har vid flera tillfällen presenterats och diskuterats i forskargrup-
per både inom Mälardalens högskola och vid Pedagogiska institutionen, 
Stockholms universitet. Jag har berättat om forskningsarbetet vid pedago-
gernas yrkesgruppskonferenser och har på det sättet givits återkoppling från 
såväl pedagoger som ingått i fokusgrupper, som från pedagoger i yrkesgrup-
per som inte har deltagit i undersökningen96. Deltagarna skattade egen delak-
tighet, vid det första fokusgruppstillfället, vilket givit underlag för värdering 
av den empiriska datainsamlingsmetoden samt prövning av underlagets på-
litlighet och trovärdighet. Det är av betydelse att framhålla att skattningen 
genomförts i anslutning till fokusgruppstillfället, vid samma bord som övriga 
fokusgruppsdeltagare. Det kan ha förekommit visst grupptryck och känsla av 
påverkan. Formuleringar i skattningsformuläret ger dock inga sådana signa-
ler. Formuläret var kodat och deltagarna var medvetna om att moderator 
hade möjlighet att härleda skattningen till individuella deltagare. 

                               
95 se bl.a Wibeck, 2002a 
96 Det uppmärksammas av Föreningen för specialpedagoger inom habilitering och lekotek i 
Medlemsnytt (Kilander, 2005). 
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KAPITEL 5                                                
ATT BEGREPPSLIGGÖRA KOMPETENS – 
KOMMUNIKATIV GEMENSKAP OCH 
SPRÅKBRUK  

I det här kapitlet redovisas hur pedagogerna begreppsliggör sin kompetens. 
Det har analyserats i skattningsformulärens skrivna utsagor om arbetsuppgif-
ter och i det transkriberade underlaget från fokusgrupper med pedagoger i 
yrkesgrupper och i tvärgrupp. Jag använder begreppen kommunikativ gemen-
skap och kollektiv kompetens, för yrkesgemensamma uttryck och uppfatt-
ningar. Resultatet har också tolkats med stöd av en del yrkesspråkliga be-
grepp som metaspråklig nivå respektive vardagsspråk97. Slutligen redovisas 
metaforer, som är en annan yrkesspråklig företeelse.  

I en kommunikativ gemenskap är arbetsuppgifter kända för deltagarna. 
Det omtalas inte självklart under fokusgruppssamtalen eftersom det tillhör 
den gemensamma förståelsebakgrunden. Därför efterfrågas sådana uppgifter 
i skattningsformuläret. Redovisningen inleds med de skrivna utsagorna i 
skattningsformuläret, då det ger en god bild av pedagogernas arbetsområden. 

5.1 Att begreppsliggöra kompetens - i skrivna utsagor 
om arbetsområden 
Deltagarna ombads, under tre punkter i skattningsformuläret, ange vad de 
huvudsakligast gör som specialpedagoger. Uppgifterna har vid analysen 
kategoriserats som arbetsområden. Flera av de 5098 informanterna har gjort 
komplexa beskrivningar, där flera arbetsuppgifter anges under samma punkt. 
Det gör att underlaget omfattar 166 utsagor om arbetsuppgifter. Utsagorna 
utgör åtta övergripande områden. Antalet utsagor anges inom parentes och 
innebär motsvarande antal informanter. Inom område handledning och kon-
sultation är det dock 18 informanter, där tre har gjort flera markeringar 

 

                               
97 Se vidare Colnerud och Granström (2002), Gunnarsson (1992) och kapitel 3 
98 Skattningsformulärets frågor om arbetsområden har inte besvarats av samtliga pedagoger i 
yrkesgrupperna Alfa och Epsilon. Se metodkapitlet.  
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1. Utredningar- kartläggning, observationer och pedagogiskt testarbete (37) 
2. Teamsamverkan och kollegialt arbete (34) 
3. Handledning och konsultation (21) 
4. Pedagogiskt arbete - vuxna (20) 
5. Pedagogiskt arbete – barn (20)  
6. Övrigt arbete (14) 
7. Familjenära arbete (12) 
8. Kontakt med förskola och skola (8) 

Sammanställningen av resultatet presenteras i turordning efter omfattning. 
Resultatet visar hur de olika gruppernas enskilda pedagoger uttrycker sin 
uppfattning om förekommande arbetsområden. Redovisade citat redovisar 
både typiska och specifika utsagor. Urvalet har skett från mer beskrivande 
utsagor. 

5.1.1 Utredningar  
Utredningar visar sig vara ett aktuellt arbetsområde för deltagare i alla grup-
per. I en yrkesgrupp anger samtliga pedagoger att de gör utredningar. I två 
grupper förekommer det hos mer än hälften av deltagarna. Det går inte att 
dra slutsatsen att deltagare i övriga grupper är mer begränsat verksamma 
med utredningar. I en fokusgrupp där deltagarna samtalat om och exemplifi-
erar sin kompetens med utredningar har sedan endast en fjärdedel angivit det 
i formuläret och då helt kortfattat. Skillnaden mellan de olika pedagogernas 
utsagor i skattningsformuläret förefaller vara hur kompetensen begreppslig-
görs, vad var och en enskilt uppfattar vara adekvat att lyfta fram. Flera peda-
goger anger endast exempelvis ”utredning och kartläggning”. Någon skriver 
”specialpedagogisk bedömning”. Mer specifika angivelser gäller vad utred-
ningen innebär som att följa barnet över tid eller var utredningen genomförs. 

 
1. Observerar och utreder barnet i olika miljöer. 
2. Neuropsykiatriska utredningar (obs i förskola/skola intervjuar  

lärare/förskollärare)  
3. Utredningar av olika slag, t.ex. PEP-lekobservationer99  

I en av fokusgrupperna diskuteras erfarenheter av att andra yrkesgrupper än 
pedagoger genomför PEP-bedömningar. Deltagarna diskuterar om deras 
teamkollegor kan uppfattas ha en yrkesadekvat bakgrund för det. I en yrkes-
grupp formuleras vad utredningen går ut på, den pedagogiska anknytningen 
och i någon mån hur den genomförs som lek och kommunikation och peda-
gogiskt samspel. Här kan man se exempel på hur pedagoger med specialpe-

                               
99 PEP, PsychoEducationalProfile, är ett standardiserat test som används för grundläggande 
pedagogisk planering och uppföljning vid autism (Schopler et al, 1992). 
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dagogisk påbyggnadsutbildning formulerar sig. Den första utsagan ges av en 
pedagog med specialpedagogisk utbildning från början av 1990-talet och 
mångårig erfarenhet av habiliteringsarbete. Utsagorna anger inte bara vad 
man gör utan också avsikten, vilket jag ser som en metaspråklig nivå. 

 
1. Kartläggning, pedagogisk bedömning avseende barnets förmågor, ut-

veckling och beteende. Mycket handlar om kommunikation 
2. Kartlägga barns lek, samspel & kommunikation  

5.1.2 Teamsamverkan 
Habiliteringsarbete utmärks, som beskrivs i inledningskapitlen, av teamsam-
verkan och kollegialt arbete. Teamsamverkan kan uppfattas vara en arbets-
form snarare än en arbetsuppgift, vilket kan förklara varför inte samtliga 
deltagare anger det i skattningen. Utsagor som förekommer här är vanligen 
generella som ”teamarbete”, ”teamsamarbete” eller ”nätverksarbete i team”. 

Det finns en yrkesspråklig skillnad mellan olika utsagor främst avseende 
sättet att begreppsliggöra kompetensen. Det vardagsspråkliga delgivandet av 
aktiviteter lyfts till en metaspråklig nivå av flera informanter, som framhåller 
och förklarar det pedagogiska bidraget. Skillnaden kan inte entydigt hänföras 
till erfarenhet, ålder eller yrkesgruppstillhörighet. Här förefaller det snarare 
som om specialpedagogisk påbyggnadsutbildning bidrar till mer utvecklade 
begreppsförklaringar. Utsagorna ger inget direkt underlag för tolkning av 
specialpedagogisk kompetens i teamarbetet generellt. Det speglar snarare hur 
den enskilda pedagogen formulerar pedagogens professionella bidrag. I 
samtliga fokusgrupper framstår teamsamverkan som det centrala för habilite-
ringsarbetet. Det kan vara ytterligare en förklaring till att det inte benämns 
av samtliga deltagare i skattningsunderlaget. De som anger teamarbete gör 
det med något skilda ansatser. Några har vad jag uppfattar som ett återhåll-
samt eller passivt förhållningssätt medan andra pedagoger framhåller sitt 
aktiva bidrag till teamarbetet.  
 
1. Är med på möten omkring habplaner  
2. Är med tillsammans med kurator 1:a habträffen  
3. Tillför teamet specialpedagogiska kunskaper  
4. Tar tillvara på barnperspektivet i teamet och i ärendet/habprocessen  

Skillnader i sättet att formulera teamarbetet kan härledas till påbyggnadsut-
bildning. Utsagor 3 och 4, ”tillför kunskaper” respektive ”tar tillvara”, kom-
mer från pedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Andra 
formuleringar gäller det direkta utförandet, man beskriver vad man gör. Föl-
jande exempel, där pedagogens aktiva agerande liksom interaktionen i tea-
met poängteras, kommer från två nyutbildade specialpedagoger. 
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1. ”Miniteama” med kollegor om ett barn=diskutera, rådgöra, delge, kon-
sultera, samverka m.m.  

2. Tränar tillsammans med teamet pedagogiskt med och kring barnet  

5.1.3 Handledning och konsultation 
Handledning och konsultation är här relaterat till verksamhet mot yrkesverk-
samma. Handledning som begrepp tycks vara förknippat med det uppdrag i 
förskola och skola, som nu har begränsats100. I Sigma, där två av åtta peda-
goger skriver handledning, har en av dem markerat att det görs där det sak-
nas kommunal specialpedagog.  

Det förekommer 21 utsagor som kan hänföras till området. Sex kommer 
från en yrkesgrupp där fem av sex deltagare använder begreppet handled-
ning. Pedagoger därifrån har deltagit i samrådsgrupper med representanter 
från flera kommuner. Habiliteringens pedagoger ger, efter överenskommel-
se, handledning i förskolor och skolor. Den sjätte deltagaren i gruppen an-
vänder begreppet råd och stöd, både till personal och till föräldrar. Det ingår 
här under pedagogiskt arbete vuxna. Två av yrkesgruppens pedagoger har 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Båda använder begreppet hand-
ledning med viss reservation och markerar att handledning också fungerar 
som kartläggning (utsagorna 1-3). 
 
1. Handledning av personal (som också blir kartläggning)  
2. Kontakt med barn/familjer (kartlägga/handleda) 
3. Samtal/handledning av föräldrar (som också blir kartläggning)  
4. Handledning/information till föräldrar/personal. 
5. Handledning till skola}Och att se ett sammanhang  
6. Handleder personal på förskolan  

Att som specialpedagog tala om handledning och konsultation, kan uppfattas 
som begreppslig kompetens. För pedagogerna i habiliteringen kan det vara 
en begreppslig kompetens eller en gemensam överenskommelse, att inte 
använda begreppet handledning. I en yrkesgrupp saknas helt utsagor som 
kan härröras till området. I de båda stora yrkesgrupperna med sammantaget 
27 skattningsformulär, använder tre pedagoger begreppet handledning. For-
muleringarna visar att pedagogerna söker andra uttrycker. Några skriver 
”handledning-konsultation”. Om de ändrade begreppen innebär ett annat 
arbetssätt framgår inte av underlaget. 

 
1. Samtal, ledsagning föräldrar  
2. Teamarbete-Konsultation  

                               
100 Det var, och är, centrala begrepp i specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, vilket redovi-
sats i kapitel 2. Handledningsbegreppet har diskuterats.  



 129 

3. Ger konsultation till föräldrar, personal kring barnets fortsatta utveckling 
4. Konsult till barnets nätverk  
5. ”Lotsar”, delger efter [eventuellt står det ”inkörning”] 

Ledsagning och lotsning kan vara orientering i andra begrepp. Rådgivning, 
är ett näraliggande begrepp som inte används av studiens pedagoger. Be-
greppen handledning och konsultation ingår i yrkesspråkets i pedagogiska 
kontext från grundutbildning och påbyggnadsutbildning. Begreppen konsul-
tation och information förekommer mer begränsat i några av yrkesgrupperna 
och hos enskilda pedagoger. I Sigma är råd och stöd101 vanligast förekom-
mande. Något tydligt gemensamt pedagogiskt yrkesspråk för habiliteringsar-
betet inom det här arbetsområdet framträder inte.  

5.1.4 Pedagogiskt arbete - vuxna  
Det förutsätts att habiliteringsteamen arbetar familjecentrerat. Sammantaget 
är det 32 utsagor som relaterar till föräldrar och till familj. Utsagor om famil-
jearbete som involverar barnet redovisas längre fram. De 20 utsagor som 
sorterats inom området pedagogiskt arbete för vuxna visar de delar av det 
pedagogiska uppdraget som fokuserar främst föräldrar, föräldragrupper och i 
viss mån andra vuxna. Det uttrycks av deltagarna mer generellt som råd och 
stöd, samtal eller möten. Det anges också som direkt pedagogiskt arbete som 
cirklar, föräldragrupper och information till nätverket.  

I två yrkesgrupper framtonar en kommunikativ gemenskap. I den ena yr-
kesgruppen uttrycker fyra deltagare, samtliga med påbyggnadsutbildning, 
uppdraget relaterat till föräldrar och till pedagogik. 

 
1. Samtal med föräldrar i olika frågor  
2. Råd och stöd till föräldrar  
3. Handledning till föräldrar (råd och stöd) *Förhållningssätt, bemötande 

*Lek *Kommunikation *ADL  
4. Utbildning till föräldrar  

Den tredje utsagan visar komplexiteten och svårigheten att i korthet beskriva 
arbetsuppgiften. Pedagogen, som har specialpedagogutbildning, använder 
begreppet handledning för att sedan förtydliga att det gäller råd och stöd och 
anger därefter vad det pedagogiska rådet innefattar. Det förefaller som grup-
pen saknar riktigt gemensamma yrkesspråkliga begrepp för det pedagogiska 
arbetet med föräldrar. I den andra yrkesgruppen är pedagogerna mer precise-
rade i sina beskrivningar. Råd och stöd liksom information kan här uppfattas 
ha en pedagogisk dimension. Utsagorna 3-6 är givna av informanter med 

                               
101 ”Råd och stöd” är en av rättigheterna som personer med vissa funktionshinder kan få 
genom LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 



 130 

specialpedagogutbildning. Tre, med mångårig erfarenhet av habiliteringsar-
bete, begreppsliggör arbetsområdet på metaspråklig nivå. Utsaga 4 liksom 
utsaga 5 med markeringen ”försöker”, visar ömsesidigheten i den pedago-
giska ansatsen. Utsaga 6 innehåller flera pedagogiska begrepp som lärande, 
information och stöd. Pedagogen anknyter också innehållet till specialpeda-
gogik genom att tala om kunskap och funktion.  

 
1. Råd och stöd till föräldrar  
2. Information till barnets omgivning skola m.m. 
3. Ett stöd för föräldrar i kontakt med förskola och skola  
4. Möter föräldrar och försöker tillsammans med dem ringa in vilket stöd 

de eller barnet/ungdomen behöver  
5. Försöker sprida inf. om bl.a. prg. styrsätt, förhållningssätt, i leken till 

föräldrar, personal m.m.  
6. Lär ut - informerar stöder föräldrar om barnets speciella pedagogiska 

behov och vad som är relevant kunskapsmässigt-funktionsmässigt.  

I de tre övriga yrkesgrupperna är det sammantaget fyra pedagoger, som har 
utsagor om den vuxenpedagogiska delen av arbetsuppgifterna. Tre av dem 
använder begrepp som råd och stöd eller information till föräldrar, utan när-
mare preciseringar. Den fjärde specificerar den specialpedagogiska insatsen 
och anger att råd och stöd till föräldrar framför allt gäller samspel, lek och 
inlärning. 

I tvärgrupp Sigma har fem pedagoger formulerat sig kring det pedagogis-
ka uppdraget i förhållande till föräldrar och andra vuxna. I den fjärde utsagan 
poängteras kompetensen genom att ange olika pedagogiska steg i utförandet 
av föräldra- och anhöriggrupper.  

 
1. Utvecklingsstöd och lekråd till föräldrar  
2. Råd och stöd kring barnet  
3. Hålla föräldrarutbildning/kurser/cirklar till föräldrar och nätverk runt 

patienten utifrån diagnoser 
4. Förberedelser-utförande-uppföljning av föräldragrupper och anhörig-

grupper  
5. Träffar föräldrar o personal för planering-erfarenhetsutbyte-uppföljning. 

Ibland ensam men ofta med logoped, sjukgymnast, psykolog el. annan 
från teamet. Jag arbetar övervägande konsultativt i barnets närmiljö!  

Den femte utsagan visar hur komplexa uppgifterna är. Pedagogen poängterar 
det konsultativa uppdraget som kan ske utifrån föräldrarnas önskemål och 
uppdrag, vilket gör att det kan genomföras antingen individuellt eller team-
gemensamt. 

Utifrån skattningsunderlaget kan pedagogisk verksamhet för föräldrar 
uppfattas vara centralt för pedagogerna. I två yrkesgrupper framträder sådan 
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verksamhet som en gemensam eller kollektiv kompetens, då så gott som 
samtliga deltagare framhåller området. Flera pedagoger begreppsliggör sin 
kompetens genom att förtydliga det pedagogiska innehållet, strukturen och 
arbetssättet i föräldraarbetet på en metaspråklig nivå. Vid sådana förtyd-
liganden framstår lek och kommunikation som det specialpedagogiskt speci-
fika. 

Vuxenpedagogisk verksamhet som föräldracirklar,-samtal och -utbildning 
kan utifrån underlaget uppfattas vara en gemensam kompetens för pedagoger 
i habiliteringen. Den specialpedagogiska förtrogenheten kring lek, lärande 
och kommunikation framträder mer indirekt på metaspråklig nivå i enskilda 
pedagogers utsagor om kompetens. Samtliga har specialpedagogisk påbygg-
nadsutbildning. 

5.1.5 Pedagogiskt arbete - barn 
Det förekommer 20 utsagor som entydigt hör till pedagogiskt arbete med 
barn. Det betyder inte att deltagarna alltid direkt begreppsliggör ”barn”. Barn 
nämns i mellan en tredjedel och en tiondel av de olika gruppernas utsagor. 
Det är vanligen underförstått som till exempel ”språkträning, enskilt och i 
grupp” som är en skriftspråklig förenkling. Av utsagorna framgår att peda-
gogen använder leken som intervention och kartläggningsinstrument vid 
arbete med enskilda barn eller barngrupp. 

För en av yrkesgrupperna är det här ett område där det råder samstäm-
mighet. Fem av yrkesgruppens sex pedagoger nämner lek eller lekobserva-
tioner. Den som inte gör det arbetar med tonåringar. Utsagorna från övriga 
grupper visar en mer individuell än gemensam begreppslig kompetens för 
pedagogiskt arbete med barn. I en av de stora yrkesgrupperna är det knappt 
en tredjedel som skriver något som kan härröras till pedagogiskt arbete med 
barn. Tre poängterar att de arbetar som pedagoger i barngrupp. För övrigt 
förekommer generella pedagogiska utsagor om ”metodutveckling” och att 
arbeta efter specialpedagogiska frågeställningar. Det finns också mer speci-
fika beskrivningar av arbetet. Här markeras det pedagogiska förhållningssät-
tet, där leken är vägen till kommunikation.  

Kommunikation-lek-mycket personens=barnets egna starka sidor, som gör att 
omgivningen kan ställa krav på barnet - barnets eget ansvar.  

Genom att utsagor om pedagogiskt arbete med barn förekommer anslutet till 
olika arbetsuppgifter, är underlaget avsevärt större. För att teckna en bild av 
det direkta pedagogiska arbetet redovisas här hur de femtio pedagogerna 
sammantaget ger utsagor om verksamhet som lek, lärande, kommunikation, 
samspel och barngruppsarbete. Det har gjorts inom olika arbetsområden. 
Flera av utsagorna hör till arbetsområde ”utredning” eller ”familjearbete”. 
Delaktighet används inte som begrepp då pedagogerna anger arbetsområden 
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i skattningsformuläret. Det är sammantaget 48 utsagor givna av 26 pedago-
ger. Det innebär att drygt hälften av informanterna anknyter ”barn” till sina 
formuleringar om arbetsuppgifter. 

Tabell 5.1. Pedagogiskt arbete relaterat till barn 
Pedagogiska former Antal utsagor Antal uppgiftslämnare o yrkesgrupper 

Lek, lekotek, lekobservationer, 
datateksarbete 

15 12 ped. i 4 yrkesgrupper och i tvärgruppen 

Kommunikation, språkträning  8 7 ped. i 3 yrkesgrupper och i tvärgruppen  
Arbete i barngrupp, gruppverk-
samhet, syskongrupp.  

11 11 ped. i 3 yrkesgrupper och i tvärgruppen  

Lärande, strukturer, ADL 7 7 ped. i 4 yrkesgrupper   
Samspel  3 3 ped. i 2 yrkesgrupper  
Utveckling, funktion, förmåga 
beteende 

4 3 ped. i 1 yrkesgrupp och i tvärgruppen  

Det stora flertalet av dem som inte har relaterat till pedagogiskt arbete med 
barn i de skrivna utsagorna tillhör de båda stora yrkesgrupperna. I Delta 
relaterar samtliga medlemmar till pedagogiskt arbete med barn. En tredjedel 
av dem har specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Samtliga som inte har 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning relaterar till pedagogiskt arbete 
med barn. Det är hälften av dem som har utbildning som gör det.  

5.1.6 Övrigt arbete 
Till övrigt arbete hör mer administrativa uppgifter som journalföring och 
dokumentation. Utsagor om träffar, utbildning och reflektion, utan närmare 
förklaringar, har också samlats under det här området. Vem och vilka det 
gäller, om det är informanten som utbildas eller utbildar framgår inte. De 14 
utsagorna är huvudsakligen gjorda av deltagare från de två stora yrkesgrup-
perna. Alla har specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Utsagorna nedan 
markerar att det pedagogiska arbetet är det huvudsakliga och att de beskrivna 
uppgifterna är en följd eller omgärdar det centrala uppdraget.  

Det finns anledning att fundera över varför resultatet skiljer sig ifrån stu-
dien år 2000. Då var journalföring skattad som en av de vanligast förekom-
mande uppgifterna, av pedagoger vid olika habiliteringar. Det var då ett nytt 
yrkesbegrepp och en arbetsuppgift, som upplevdes betungande. Här anges 
det av ett fåtal. Skillnaden kan vara en effekt av sammanhanget. I det här 
aktuella formuläret var uppgiften att aktivt ange de vanligaste arbetsuppgif-
terna. I den tidigare enkätstudien skattades ett antal givna arbetsuppgifter.  
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5.1.7 Familjenära arbete  
Till det familjenära arbetet hör utsagor där det tydligt framgår att det gäller 
familjen, föräldrar med barnet. Utsagor som är riktade mot föräldrarollen i 
termer av råd och stöd har redovisats i område ”pedagogiskt arbete vuxna”. I 
fokusgrupperna framkommer det att familjearbetet är centralt för pedagoger-
na. Då pedagogerna i skattningsformuläret anger vad de vanligast gör, fram-
träder inte området speciellt. Det ingår i 12 av samtliga utsagor. I samtliga 
yrkesgrupper är det emellertid några av pedagogerna som belyser familjenä-
ra arbete. I Sigma däremot skriver inte någon av pedagogerna om arbetet 
med tyngdpunkt på familjen. Följande utsagor visar några aspekter av det 
familjenära arbetet som givits av pedagoger i olika yrkesgrupper och med 
skilda påbyggnadsutbildningar. 

 
1. Direkt arbete med föräldrar o barn vid t.ex. hembesök/på hab. [sätter 

klammer och punktar följande] *lek-samspel, kommunikation *ADL-
färdigheter  

2. Träffar föräldrar o barn på lekoteket, o i hemmet. 
3. Samtal med familjen om behov i hem och miljön runt barnet  
4. Finna barnets och familjens behov och önskningar och föra in det i deras 

vardag  
5. Att hjälpa att se barnets och ungdomens starka sidor och ge det ett verk-

tyg (familjen)  

Det kan uppfattas som att arbetet med barnet i och via familjen är det grund-
läggande för det samverkande habiliteringsarbetet. Det pedagogiska bidraget 
beskrivs i den första utsagan med yrkesspråkliga termer - lek och samspel, 
kommunikation och ADL-färdigheter. Det är termer som återkommer i 
skattningsunderlaget och i fokusgrupperna. I den andra utsagan benämns 
mötesplatser. Här finns inte förskola och skola angivna102. Vanliga mötes-
platser tycks vara lekoteket eller habiliteringen och hemmet.  

I den tredje t.o.m. femte utsagan redovisar arbetet med probleminvente-
rande och informationsgivande samtal om familjens behov. Den femte utsa-
gan anger centrala begrepp i pedagogernas samtal om kompetens, nämligen 
barnets och familjens styrkor och möjligheter snarare än hinder. Familjen 
vänder sig till habiliteringen för att få hjälp. Pedagogen anger här sitt syfte 
med samtalen, att hjälpa familjen att se till och att stärka barnets/ungdomens 
starka sidor, snarare än att fokusera på det som inte fungerar. 

De pedagoger som begreppsliggör sin kompetens visavi familjearbete, re-
laterar till såväl direkt barnpedagogiskt arbete som till vuxenpedagogiska 
relationer. De poängterar interaktionen i mötet och kommunicerar kompe-
tensen på metaspråklig nivå. 

                               
102 Dessa var vanliga i projektets tidigare studier (Åman, 2002; 2004). 
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5.1.8 Kontakt med förskola och skola 
Det sista området visar hur en yrkesgrupp, genom centrala strukturer, helt 
byter fokus och förändrar de begreppsliga uttrycken för kompetensen. Det är 
märkbart att förskola och skola omnämns mycket begränsat, jämfört med 
tidigare studier. Kulturen, som speglar sig i språkbruket, har förändrats inom 
det här området. Det förekommer åtta utsagor som gäller placering och in-
formation om barnet samt kontakt med kommunens specialpedagog. Det är 
ett fåtal av habiliteringens pedagoger som talar om kontakter med kommu-
nernas specialpedagoger.  

5.1.9 Sammanfattande diskussion 
I skattningsunderlaget framträder individen, dels i uppfattningar, men också 
genom sättet att formulera sig i yrkesspråket. Flera pedagoger använder ett 
metaspråk för den pedagogiska avsikten inom angivna arbetsområden. Un-
derlaget indikerar att yrkesgruppen inverkar mer begränsat på vilka arbets-
områden den individuella pedagogen anger. Teamarbete liksom utrednings-
arbete är arbetsområden som nämns av pedagoger inom samtliga grupper. 
Samstämmighet framträder framförallt i de mindre yrkesgrupperna med 3-6 
deltagare. I de stora yrkesgrupperna är spridningen mellan pedagogerna stör-
re. Det förefaller som om en kommunikativ gemenskap är relaterad till yr-
kesgruppernas storlek.  

Påbyggnadsutbildningens betydelse för yrkesspråket är inte entydig. De 
utsagor som kan sägas ha en metaspråklig nivå har gjorts av pedagoger med 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Men det är mindre än hälften av 
pedagogerna med sådan utbildning som ger metaspråkliga utsagor i det 
skrivna skattningsunderlaget. Det kan diskuteras om skillnader mellan att 
uttrycka sig i tal respektive i skrift, inverkar på yrkesspråket. Tendensen att 
uttala sig kortfattat i skriftliga utsagor är tydlig, men det hindrar inte den 
metaspråkliga nivån. I ett fall är det en av pedagogerna som använder be-
greppet patient i stället för barn i det skriftliga underlaget, vilket kan ses som 
en påverkan från den medicinska kultur hon arbetar i, där begreppet patient 
förmodligen förekommer i journalspråket. Hur påbyggnadsutbildningen 
inverkar på vad pedagogerna väljer att begreppsliggöra i sin kompetens, 
finns anledning att reflektera över i anslutning till utsagor om pedagogiskt 
arbete med barn. Samtliga som inte har specialpedagogexamen skriver något 
om pedagogiskt arbete med barn.  

Hur övergripande styrstrukturer inverkar på kompetensens uttryck och 
handlingar är också betydelsefullt att uppmärksamma. Inom barn- och ung-
domshabiliteringen framhålls att det är familjens behov och önskemål som är 
avgörande. Pedagogen är, jämfört med tidigare studier, mer återhållsam i 
relationen till förskolan. Möjligen har hembesök blivit vanligare. Gruppsam-
talen med myndigheter och intresseorganisationer indikerade att det inte är 
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familjens önskemål eller behov som styr. Det framstår som ett utslag av sty-
rande strukturer. Det finns inget i skattningsunderlaget som visar att den 
minskade kontakten med förskolan generellt har ökat kontakten med kom-
munens specialpedagoger. Det kan bero på flera saker. Det finns rapporter 
om att det är för få specialpedagoger i det kommunala arbetet. Det kan också 
vara ett utslag av bristande insikt om samverkansmöjligheter. 

Några pedagoger gör tydliga markeringar att deras insatser inom de olika 
arbetsområdena handlar om pedagogik. Andra är mer allmänna i sina utsa-
gor. I nästa avsnitt redovisas hur yrkesspråket framträder i pedagogernas 
fokusgruppssamtal. 

5.2 Att begreppsliggöra kompetens - fokussamtalen 
Under fokusgruppssamtalet, i den kommunikativa gemenskapen, använder 
pedagogerna olika begrepp och metaforer då de beskriver sin kompetens. 
Återkommande begrepp uppfattas vara ett slags yrkesspråk. Begrepp som 
förekommer frekvent i samtliga pedagoggrupper är barn, föräldrar, familj, 
förskola, lek, utveckling och lärande.  

5.2.1 Barn 
När pedagogerna talar om sin kompetens i fokusgrupperna benämns barnet 
genomgående som kunskapsområde och som specifik person. Därutöver 
exemplifieras ”barnet” ofta med fiktiva namn, men mer sällan utifrån dia-
gnos och funktionshinder. Den pedagogiska kompetensen som samtliga 
grupper talar om i anslutning till ”barn” är mötet, ofta som förmåga att se 
och observera barnet. Det ligger nära talet om kunskap om utveckling vanli-
gen anknutet till förskolebarnet eller till ålder. Här finns också talet om bar-
nets miljö, tidsaspekter samt delaktighet och samspel. Arbetssätt eller meto-
der generellt eller specifikt uttryckt som lek, lärande och kommunikation, är 
den vanligast förekommande aspekten anknuten till barnet. I de skriftspråk-
liga utsagorna däremot, som tidigare redovisats, anges inte alltid barn då 
utsagan gäller det pedagogiska arbetets former.  

I tabell 5.2 redovisas hur ofta och i vilka sammanhang som begreppet 
barn förekommer i pedagogernas samtal103. Det är viktigt att påpeka att utfal-
let ger en bild av begreppsliggörandet av kompetensen och valet av yrkes-
språkliga uttryck vid fokussamtalen. Då deltagarna vid det andra fokus-
gruppstillfället samtalar om det sekvensanalyserade första fokusgruppssam-
talet kommer de själva att uppmärksamma på vilket sätt de begreppsliggjort 
sin kompetens. Gamma utvecklar sitt resonemang omkring barn och sök-

                               
103 Den reflekterande gruppen redovisas inte här då samtalet inte är direkt jämförbart. Där-
emot tvärgruppen Sigma 
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ningen i det transkriberade underlaget från andra fokusgruppen ger där 133 
utslag. Delta uppfattar att deras kompetens med olika aspekter på barn fram-
kommit och har därmed inget nytt att tillägga eller klargöra. Då förekommer 
begreppet 25 gånger.  

Tabell 5.2. Barn som kompetensbegrepp i fokusgrupperna 
 Alfa  

8 del- 
tagare 

Beta 
6 del-
tagare 

Gamma 
3 del-
tagare 

Delta 
6 del- 
tagare 

Epsilon 
10 del- 
tagare 

Sigma 
8 del-
tagare 

Antal benämningar fg1 73 78 75 140 37 78 
Antal turer / aspekter       
Ålder o utveckling 15 15 29 5 7 5 
Diagnos - funktionshinder 4 11 5 19 2 3 
Möten  6 9 4 3 5 5 
Styrka och möjligheter 6 3 4 6  1 
Tidsaspekter - timing 9 4 4 3   
Miljö och vardag 7 6 9 23  4 
Metoder o arbetssätt 14 16 20 18 9 5 

Tabellen visar inte hur samtalet förs. I en del fall är det enskilda deltagare 
som bidrar med aspekter, i andra är det turtagningar med flera personer. 
Genomgående kan dock sägas att den gemensamma kommunikationen i 
gruppen är relaterad till den kvantitativa förekomsten av begreppet barn i 
anslutning till respektive aspekt.  

Tabellen avser främst att visa vilka aspekter som pedagogerna för fram i 
samtalet om barn. Pedagoger i samtliga fokusgrupper framhåller att deras 
uppdrag är att arbeta mot barnet och familjen. De säger att grundutbildning-
en till förskollärare ger ett barnperspektiv och att deras kompetens grundas i 
erfarenhet av arbete med barn i flera olika sammanhang. För pedagogerna är 
det barnet som är i fokus, vilket framhålls i samtliga fokusgrupper vara pe-
dagogens bidrag till habiliteringsarbetet. Några pedagoger uttrycker att de 
”för barnets talan” eller är dess ”försvarare”. En pedagog säger att hon först 
upplevde sig själv som barnets ”ombudsman”. Andra uttryck för samma 
inställning är att företräda barnets rätt till sina svårigheter. Det kan vara i 
relation till förskolan, till teamet och ibland också till föräldrarna.  

Nedan redovisas hur pedagogerna samtalar om den specifika barnkompe-
tensen. Yrkesspråket är likartat i de olika grupperna. Det är sättet att be-
greppsliggöra kompetensen som varierar i samtalen. Det förs fram av enskil-
da deltagare och ges olika respons i den kommunikativa gemenskapen. Här 
redovisas de yrkesgemensamma begreppen utan att särskilja pedagoggrup-
perna. 

Barnets ålder och utveckling 
När pedagogerna talar om barnet utifrån utveckling och ålder görs det med 
några olika perspektiv. Det första är ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. 
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Det andra är ett pedagogiskt perspektiv som gäller stöd och stimulans för 
barnets utveckling. Det pedagogiska perspektivet vilar på det direkta peda-
gogiska arbetet med barnet. Det utmärks av talet om ett pedagogiskt förhåll-
ningssätt, som syftar till att påverka eller vägleda de vuxna som finns i bar-
nets miljö. Det tredje är den egna kunskapen och intresset för små barn, barn 
generellt och specifikt för barn med olika funktionshinder. Den begreppsliga 
kompetensen beträffande barns utveckling anknyts ofta till dess ursprung 
som är att vara förskollärare och att kunna utvecklingspsykologi dels teore-
tiskt, från utbildningen, dels erfarenhetsgrundat från direkt arbete med barn.  

Utvecklingspsykologiskt perspektiv 
Samtliga pedagoger säger att kunskap om barns normala utveckling är 
grundläggande för deras kompetens.  

…att följa barnet över tid – att se den helheten – att följa barnets utveckling 
och inte enbart jämföra med den normala utvecklingen - utan med barnet 
självt. Men sen ha kunskap och kännedom kring just den familjen och allt 
som rör sig kring det -  i olika miljöer (SPK1-FG1:P t. 14) 

Flera poängterar att varje barns utveckling är unik oavsett ålder och funk-
tionshinder. Det är därför som kunskap om miljön och samverkan med fa-
miljen är så viktig. I resonemangen framkommer att teamets olika yrkesföre-
trädare är intresserade av olika delar av barnets utveckling. Speciellt gäller 
det de medicinska eller paramedicinska yrkesgrupperna. Logopeden be-
skrivs, exempelvis, vara inriktad mot barnets kommunikation och sjukgym-
nasten mot den motoriska funktionen. Pedagogens uppgift är att samordna, 
”att se till helheten” menar många av deltagarna. Att se och förstå var på 
utvecklingsstegen som barnet befinner sig och ”möta det där”, är en grund-
läggande kompetens för pedagogen. Pedagogen bidrar till det samordnade 
behandlingsarbetet med kunskap om vad barnet ska kunna i olika åldrar. 
Erfarenheter av barns utvecklingsprocesser har pedagogen med sig som för-
skollärare vilket är till god hjälp i arbetet. En deltagare säger att det är auto-
matiserat hos förskolläraren att se till barnets grovmotoriska-, finmotoriska-, 
emotionella- och sociala utveckling. I en annan grupp uttrycks att många av 
barnen ligger på en ”låg” utvecklingsnivå som överensstämmer med förskol-
lärarens handlingskompetens. I arbetet med barn med funktionshinder och 
deras familjer fördjupas och utvecklas kompetensen. Utvecklingsprocessens 
avvikelser lär sig pedagogen genom att göra erfarenheter under habilite-
ringsarbetet. Barn med neuro-psykiatrisk diagnos ger ofta pedagogen ett 
betydande uppdrag i teamsamverkan. Det innebär vanligen psykosociala 
svårigheter, som inte går att lösa med medicinska insatser, framhåller någon 
deltagare. 

Vid det andra fokusgruppstillfället poängterar en yrkesgrupp, att samtliga 
i teamet ändå förväntas vara insatta i barns utveckling. De kommer fram till 
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att pedagoger kan både den ”normala” och den ”avvikande” utvecklingen. 
Skillnaden ligger i att pedagogen är inriktad på lärandet utifrån specifik 
utveckling. Många barn har en ojämn utveckling, vilket kräver att pedagogen 
noga tar reda på var barnet befinner sig. Det är viktigt att varken lägga sig på 
”för hög eller för låg nivå”. 

Utvecklingspedagogiskt perspektiv 
Utvecklingspsykologiska utredningar ger pedagogiska konsekvenser, enligt 
en grupp. De pedagogiska konsekvenserna, förklarar de, gäller hur barnets 
ska stimuleras samt hur information och kunskap om konsekvenser av funk-
tionshindret ska föras vidare. Att kunna ge råd kring barnets utveckling är en 
naturlig och förväntad del av pedagogens kompetens uttrycker en yrkes-
grupp. En annan grupp diskuterar om det är en medicinsk eller specialpeda-
gogisk fråga att medvetandegöra omgivningen om barn som har stora svå-
righeter. I en yrkesgrupp uttrycks att pedagogernas uppdrag är att synliggöra 
de olika delarna i utvecklingen för att föräldrarna ska ”se sammanhanget”. 
Barnets utveckling ”har många olika delar” som pedagogen gör sig medve-
ten om, och arbetar efter säger en deltagare. Pedagogen bidrar med att in-
formera personalen i skola och förskola om var barnet befinner sig i sin ut-
veckling. Det sker vanligen i samverkan med någon annan yrkesgrupp i tea-
met. Det pedagogiska bidraget är att, utifrån olika utvecklingsaspekter, an-
passa material och insatser för att ge förutsättningar för barnets lärande. Det 
gäller att visa föräldrarna hur barnet utvecklas. Pedagogik menar man är att 
anpassa interventionen efter barnet och dess individuella utveckling. 

Intresse och förhållningssätt. 
Kunskap om barnets utveckling och det specifika arbetssätt som det föranle-
der, på individ och gruppnivå, jämförs med den kommunalt anställda för-
skollärarens. Pedagogen i habiliteringen ser en utmaning i att arbeta med de 
barn som avviker i sin utveckling och har en ojämn begåvningsprofil. ”Vi 
vet mycket om det som särskiljer” säger någon. En annan framhåller: 

Det är viktigt att ha teori och erfarenhet om barns utveckling och avvikande 
utveckling/… Att ha teoretisk och praktisk erfarenhet av att ha jobbat med 
barn i olika åldrar (SPK1-FG1:P t. 49) 

Att ta hänsyn till barnet som helhet och se sin insats som ett komplement till 
föräldrarnas, är en uppfattning eller insikt man säger sig ha med från förskol-
lärarutbildningen och som flertalet grupper för fram.  

Diagnoser och funktionshinder 
När pedagogerna talar om kunskap om barns utveckling och avvikande ut-
veckling gör de det metaspråkligt ur ett mer teoretisk perspektiv. De proble-
matiserar inte svårigheter eller hänvisar till barn eller direkta situationer. De 
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har specifika kunskaper om barnets funktionshinder och är specialiserade. 
Arbetet i habiliteringen medför erfarenhet av många olika funktionshinder 
och förutsätter framförallt ett grundläggande intresse för barn med avvikande 
utveckling. Någon talar om att fascineras av det som faller utanför det nor-
mala.  

Ursprungligen var habiliteringen inriktad på barn med rörelsehinder, men 
idag växer grupperna inom det neuropsykiatriska området. I samtalen fram-
hålls att pedagogisk kompetens är att uppmärksamma funktionshindrets ef-
fekter hos det enskilda barnet. Uppdraget innebär att se till och bemöta bar-
nets behov utifrån konsekvenser av funktionshindret. Det speciella är att 
anpassa till situationen - det går inte att ha ett koncept utifrån diagnos. 

…man får se - barn med samma diagnos i olika situationer och hur olika det 
ändå kan se ut~ Likaså barn med olika diagnoser – där situationen kan se 
väldigt lika ut egentligen!  (SPK1-FG1:P t. 30) 

I flera grupper berättar pedagoger om att teamen organiseras efter funktions-
hinder, vilket upplevs som kompetenshöjande. Andra ställer sig kritiska till 
att några diagnoser står i centrum för forskning och metodutveckling samti-
digt som ”vanlig” utvecklingsstörning, som många barn har, inte röner sam-
ma intresse. En grupp uppmärksammar att barnets funktionshinder avgör 
vilka yrkeskategorier som engageras. När det gäller utvecklingsstörning 
upplever de att pedagogen är mer efterfrågad.  

Samverkan med föräldrarna relateras vid tillfälle till diagnosen. Barn med 
omfattande funktionshinder, eller barn med autism, kan ge specifik pedago-
gisk problematik beroende på hur föräldrarna uppfattar barnets svårigheter 
eller har behov av stöd.  

Att möta barn  
I det första mötet med barnet skaffar sig pedagogen en övergripande bild. Då 
påbörjar pedagogen, tillsammans med familjen, sin utredning, genom att se 
och observera barnets utveckling och miljön. Det handlar om att få mötet att 
fungera, lära känna barnet och att vara observant på barnets funktioner. Flera 
pedagoger uttrycker att de saknar de kontinuerliga besöken i förskolan som 
var vanliga tidigare. Besöken gav god inblick i barnets vardag och kontakt 
med andra barn. Idag möter pedagogen och de andra i teamet oftast barnet 
och familjen på habiliteringen. Det är genom att observera barnet i dess egen 
verksamhet som pedagogen skaffar sig det bästa underlaget för anpassning 
av utvecklingsstödjande insatser. I några pedagoggrupper har man fortsatt att 
göra förskolebesök på samma sätt som tidigare. Andra gör besök enbart för 
barnobservationer. Möte och bemötande är ofta formulerat då pedagogen 
beskriver sin kompetens. Pedagogerna beskriver mötet med barnet och för-
äldrarna på lite olika sätt med olika tyngdpunkt. Det uttrycks delvis som en 
interaktionell process. Tillsammans med föräldrarna försöker pedagogen 
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förstå och se barnets behov och att förhålla sig till barnet. Det finns också 
uttryck för att föräldrarna behöver stöd att möta barnets behov i vardagen. 
Pedagogen visa hur barnet kommunicerar, lär och utvecklas. Några uttrycker 
att det är samtal med föräldrarna, möten och observationer av barnet som 
bildar underlag för den pedagogiska processen och interventionen. Föräld-
rarna visar vägen till barnet och vad pedagogen samt övriga teammedlemmar 
kan bidra med. Möte, observation och metod är processer som går hand i 
hand och är en förutsättning för det pedagogiska arbetet, uttalar deltagarna i 
en grupp. Marte Meo104 är ett sånt exempel där pedagogen filmar barnet och 
föräldrarna, för att sedan tillsammans med föräldrarna observera och tolka 
filmsekvenserna.  

Styrka och möjligheter 
Utmaningen för pedagogen är att hitta möjligheter i det som ibland är stora 
svårigheter. I samtliga grupper talar man genomgående om möjligheter som 
det ”naturliga och friska” eller ”framkomliga” hos barnet. Genom att hjälpa 
barnet och familjen att fokusera förmåga snarare än hinder, skapas en positiv 
självbild eller ”självkunskap”. Barnet ska känna vad det kan, ibland också 
visa föräldrarna vägen, säger en pedagog. En grupp talar om betydelsen av 
att ta vara på det som sker naturligt från föräldrar till barn i hemmet. Det här 
är skillnaden mellan pedagoger och andra yrkesgrupper, menar flera av fo-
kusgrupperna. Pedagogen ”jobbar med styrkorna och att hitta strategier att 
hantera svårigheter som finns”. I alla pedagoggrupper framkommer att det är 
en skillnad mot de andra i teamet, som genom det medicinska uppdraget, 
snarare uppmärksammar det barnet inte kan. Det uppfattas som ett pedago-
giskt perspektiv att titta på det som är utvecklingsbart och friskt (SPK4-
FG10:P tur 343; SPK1-FG4:P t. 50). En pedagog säger att i arbetet i förskolan 
sökte hon ofta utvecklingsavvikelser hos barnet. I arbetet som specialpeda-
gog i habiliteringen letar hon snarare efter barnets möjligheter, efter det som 
är utvecklingsbart. 

Tidsaspekter 
Tidsaspekter begreppsliggörs som företeelse av samtliga grupper. I några 
grupper används också begreppet timing. Det handlar om att fånga tillfället 
och att passa på då barnet och familjen är intresserade och har behov av in-
satser. I en grupp diskuteras rätten att ta barnets tid och vikten av att utröna 
nyttan av insatser i ett sådant perspektiv. I flera grupper framhålls att det är 
pedagogen som aktualiserar frågan om vilka teaminsatser som är nödvändi-
ga. Det sker vanligen anknutet till begreppet helhetssyn. Om barnet och för-
äldrarna inte är i fas, gäller det för teamet att stå tillbaka och vänta. Om bar-

                               
104 MarteMeo – betyder ”egen kraft”, en behandlingsmetod utvecklad av den holländska 
specialpedagogen Maria Aarts. Metoden bygger på kommunikationsteori samt samspelsbase-
rad spädbarns- och utvecklingsteori (http://prod.mmpab.com/ff/MARTEMEO.asp) 
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net inte får vila i nyvunnen färdighet lär det troligen inte för livet. I en grupp 
talar man om vikten att fundera över vilken betydelse de föreslagna åtgär-
derna kommer att ha för barnets fortsatta liv. Om det inte kommer att göra en 
skillnad, när barnet är tonåring eller vuxen, måste teamet fundera över varför 
man förordar dem. Också här talar man om skillnaden mellan det medicins-
ka- och det pedagogiska perspektivet. Det uttrycks som att de medicinskt 
utbildade huvudsakligen ser till barnets kroppsfunktioner medan det pedago-
giska perspektivet är att se till att barnet fungerar i sin miljö, att den funktion 
som tränas är funktionell. 

Pedagogerna talar om att habiliteringsarbete har ett livsperspektiv. Arbetet 
med barnen, som kommer till habiliteringen, sker oftast över tid, då utveck-
lingen vanligen är långsam. Som pedagoger kommer de, med de andra i tea-
met, tidigt in i barnens liv och finns med under många år. Livsperspektivet 
(SPK2-FG2:P t. 218 ) ger pedagogen en lång erfarenhet av barn och familj 
som har betydelse för deras specifika kompetens, resonerar en grupp. Det är 
genom att arbeta med ett barn i många år, som de får bekräftelse på arbets-
sättet. Det etableras också en särskild relation till barnet och familjen. Det 
gäller samtliga yrkeskategorier i teamet och är inte yrkesspecifikt för peda-
gogerna. I Epsilon talar man om ögonblickets pedagogik, som innebär en 
känsla för timing eller kanske beror det mer på intuition. Det beskrivs som 
att pedagogen observerar och formar arbetssättet mer eller mindre intuitivt i 
situationen.  

Barnets olika miljöer och vardag 
Pedagogerna framhåller att deras arbete förutsätter en god insyn i de miljöer 
där barnet vistas. Det är främst hemmet, familjen och förskolan. Någon yr-
kesgrupp använder begreppet nätverk (SPK1-FG4:P t. 280). Tabell 5.3 visar 
resultatet av sökningar på förekomsten av termerna föräldrar/familj/hem, 
förskola och habilitering i det transkriberade materialet. Tabellen ska läsas 
utifrån hur frekvent begreppen används i pedagogernas samtal om kompe-
tens. ”Habilitering” förekommer exempelvis anslutet till samtal om teamar-
bete, kompetens och profession. Tabellen signalerar därmed att pedagogerna, 
i samtalen om kompetens, talar om föräldrar, familj och hemmet oftare än 
om förskolan och habiliteringen. Hur begreppen används redovisas i texten 
som följer. En jämförelse med tabell 5.2 visar att Epsilon, som mer begränsat 
använder termen barn, i hög grad relaterar till familjen. 

Tabell 5.3. Begrepp anknutna till barnets miljöer 
Miljöbegrepp Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Sigma 

Föräldrar o familj 42 78 77 47 106 24 

Förskola 26 19 49 26 24 36 
Hem 6 20 21 3 7 3 
Habiliteringen 21 18 7 32 9 30 
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Att ha ett miljöperspektiv innebär att ha förståelse för och att ta hänsyn till, 
hur barn med speciella svårigheter och deras familjer har det. Någon ut-
trycker att det är att ha ett ”barncentrumtänk”. En deltagare säger att hon kan 
uppfattas som en ”bromskloss” i teamarbetet då hon fokuserar på hur barnet 
och familjen har det som helhet. Hennes uppfattning är att det är viktigare än 
att teamplaneringen fungerar. Pedagogens uppgift är då att göra teamets 
intervention begriplig och möjlig att omsätta i barnets vardag. I en av grup-
perna talar man om den funktionella och vardagsanknutna träningen. Peda-
gogens kontakt med förskola och skola sker i de flesta fall huvudsakligast då 
barnet ska introduceras. Det innefattar bland annat möten mellan förskola, 
skola och hem. Syftet är att underlätta, att lotsa pedagogerna i förskolan in i 
det nya uppdraget, säger några. Bland annat framhålls vikten av att påtala 
vardagsanknytningen. När det fungerar väl har förskola och skola klarat att 
se problemet på flera nivåer och att inte relatera det till barnet. Begreppet 
helhetssyn användes framförallt av några grupper i anslutning till barnet och 
relaterat till miljön. Det inkluderar olika aspekter av barnets utveckling. 
Grupper som använder begreppet frekvent för ett samtal på metaspråklig 
nivå. De funderar över begreppets innebörd, hur det förhåller sig till peda-
goggruppen specifikt och i vilken mån övriga yrkeskategorier i teamet har en 
helhetssyn. I Epsilon säger någon att skillnaden ligger i den praktiska till-
lämpningen. I Delta säger en deltagare, utifrån samtalet om helhetssyn, att 
det är mycket ”görande” och för lite av kartläggning och reflektion i teamet. 

I flera grupper talar man om att pedagogen har kulturkompetens. I en 
grupp talar man om det som en förmåga att hantera barnets alla miljöer. Ut-
maningen är att få miljöerna att samverka. En grupp påtalar svårigheter att 
föra kunskaper om barnet och det specialpedagogiska arbetssättet mellan 
barnets olika miljöer. Exempel på problem är att barnet lär sig något i sko-
lan, som inte är användbart i hemmet eller att skolan inte är medveten om 
den förmåga barnet har.  

Begränsat använda begrepp 
Delaktighet benämns i en grupp och helt begränsat eller inte alls i de andra 
grupperna. Det förefaller som den sociala delen i utvecklingen som samspel 
och delaktighet är mer begränsat artikulerade. Då det gäller barnen används 
andra begrepp som samspel, att vara med, räknas in. Pedagogen talar om att 
uppmärksamma om personalen förstår eller ”ser” barnet. Ett exempel på hur 
delaktighet aktualiseras men inte benämns är, då en pedagog beskriver hel-
hetstänkandet i det samverkande behandlingsarbetet. Sjukgymnasten har 
besökt ett barn med rörelsehinder i förskolan och instruerat personalen om 
barnets sittställning på golvet. Pedagogen har synpunkter på situationen ut-
ifrån barnets delaktighet i förskolans verksamhet.  

…medan jag som pedagog – visst ja -  det är viktigt att barnet får den där in-
formationen. Men det är också viktigt att tänka sig in i barnets situation! Vad 
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är det som gör att han sitter i w-sittande? Jo för han vill ha ett bättre stabilt 
sittande, kunna koncentrera sig på det han ska lyssna på samlingen, eller i le-
ken med Kalle. Vad är viktigast och när? Det, det kan jag känna är också ett 
helhetstänkande. Jätteviktigt för den medicinska interventionen att det inte är 
bara att Kalle jämnt sitter i w-sittande. Men ibland måste han kanske - för att 
han ska utvecklas socialt och i lek. Så måste vi ibland stå ut med att se det! 
Men tänka på att vi erbjuder sittande på olika sätt i andra situationer! (SPK2-
FG2:P t. 200). 

Några talar om nätverket och menar då främst familjen och barnets assistent. 
Syskon, släktingar och vänner nämns inte i samtalen. Pedagogens arbete 
förutsätter en god insyn i barnets samtliga miljöer. Barnen har olika förut-
sättningar och förhållanden i förskola och skola. I två grupper talar man om 
samhället. Då gäller det i vilken grad barnen är synliga. Det är också ett indi-
rekt samtal om delaktighet och handlar om nätverkets betydelse för barnens 
möten med det omgivande samhället. De grupper som använder begreppet 
delaktighet gör det i anslutning till förskolan och barnens aktiviteter där 
(SPK1-FG4:P t. 292). Delaktighetsbegreppet tycks vara relaterat till förskola, 
skola och det omgivande samhället, där pedagogen är mer begränsat verk-
sam idag. 

Pedagogerna framhåller att de har kunskap och praktisk insikt om barn-
gruppers funktion och den specifika gruppens betydelse för barns utveckling. 
Utifrån en sådan grundläggande kunskap kan pedagogen i den nuvarande 
rollen göra en analys av situationen, av hur barnen samspelar på förskolan. 
Pedagogen strävar efter att verksamheten i förskolan anpassas och tillrätta-
läggs så att barnet blir delaktigt i aktiviteterna, som exemplifieras genom 
citatet ovan. Vid inskolningen, då pedagogen deltar och informerar förskolan 
och skolans personal, är det delaktighet som indirekt uppmärksammas. I 
flera grupper påtalar pedagogerna svårigheter kopplade till bemötande och 
förhållningssätt hos förskolans och skolans personal. Delaktighet som före-
teelse påtalas också i relation till habiliteringen. Någon grupp talar om det i 
anknytning till hur barnet och familjen kan vara motiverade för träning och 
andra insatser, så att de inte ”drabbas” av beslut om åtgärdspaket. Delta som 
använder begreppet delaktighet kopplar det till miljön, till barnet och det 
pedagogiska uppdraget. 

 Och vad också man har tagit mera tycker jag - det här med miljön/Vad är det 
som gör barnet handikappat! -  det - är ä - miljöaspekterna då va! (28) - verk-
ligen se att barnet blir delaktigt och - försöka få den ut till föräldrarna - delak-
tighet - - och likaså med personalen ute (SPK-FG4:P t. 27). 

Metoder och arbetssätt 
En sammanfattning av hur arbetssättet beskrivs är att det utgår från en ge-
mensam grund som är gemensam för alla pedagoger som arbetar i förskolan, 
vilken är bemötandet av barn. Sedan finns ett gemensamt arbetssätt eller en 



 144 

metodgrund för arbete med barn med funktionshinder. Därefter kommer det 
mer specifika som gäller arbetssätt anpassat efter funktionshinder. Det ger en 
uppfattning om att pedagogernas gemensamma kommunikation om arbets-
sättet gäller arbetet som pedagog på habiliteringen oavsett barnens funk-
tionshinder. Pedagogerna arbetar mot barnet, familjen, föräldrarna, förskolan 
och skolan. De påtalar också att de arbetar genom att bidra med sin kompe-
tens i teamarbetet. Det är information och rådgivning, observationer och 
utredningar. Beskrivningar av kompetensen som pedagogiskt arbete med 
barn, i grupp eller enskilt, förekommer mer begränsat. Vad som framgår är 
att det direkta arbetet med barn har minskat till förmån för ett mer konsulta-
tivt arbete.  

Å där arbetssituationen ser ju annorlunda ut också idag än vad det gjorde för-
ut. Då jobbade man mer med barnen, idag är det ju handledning till personal 
och förälder. Idag jobbar vi ju inte direkt med barnen! (SPK1-FG4:P t. 88) 

En grupp definierar specialpedagogiskt arbetssätt som förmåga att skapa 
kontakt med barnet, att finna vägar till barnets lust till den träning, som ofta 
är andra yrkesgruppers interventionsförslag. I flera yrkesgrupper talar man 
om någon form av modellinlärning. Genom att leka och kommunicera med 
barnet visar pedagogen, dels barnets förmåga, dels hur det kan gå till. Det 
som framträder är att det direkta pedagogiska arbetet med barnet har ”om-
transformerats” till ett indirekt arbete. Pedagogerna talar främst om kontak-
ten med de vuxna, med föräldrar, med personalen i förskolan och skolan och 
med kollegorna i teamet. Fokus i samtalet är barnet. Kompetensen är grund-
lagd i det barnpedagogiska arbetet och begreppsliggörs huvudsakligen i för-
hållande till vuxna. Det tycks som om utmaningen är att nå barnet i miljön 
genom de vuxna i barnens omgivning. Vilket formuleras av flera pedagog-
grupper. 

Och även sitter jag och tänker på - så är det ju viktigt att man -  när man då 
har all den här kunskapen - att man kan föra över den på personal - ute på 
ställena där man är / så att dom kan jobba vidare – för det är dom som i stort 
sett gör jobbet! - Vi träffar barnet och gör utredningar/vi träffar barnet med 
jämna mellanrum - men jobbet gör man ju ute på stället/om det är skolan, 
dagcenter eller förskolan, och då gäller det också hur vi kan föra ut våran 
kunskap. Så det gäller ju inte att bara att vi har den själv! Vi ska kunna föra 
ut den också! för att andra ska förstå (15.2) varför de ska göra så. Det tycker 
jag är en bit!/ (SPK1-FG1:P t. 88) 

Specialpedagogik är att vara praktisk, att lösa situationer som är eller upp-
står. Det innebär att söka efter andra metoder och tillvägagångssätt än de 
allmänt vedertagna, att visa föräldrar alternativa vägar till kommunikation 
och lek, säger pedagogerna. Därefter lämnar man över till förskolor och sko-
lor som kanske inte har den specifika kompetensen. Svårigheten ligger i att 
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formulera det praktiska specialpedagogiska arbetet. Vid det andra fokussam-
talet funderar Epsilon105 över de sammanfattade utsagorna om kompetens. 
Det handlar om förändringen av arbetssättet och fokus, från fokus på barnet 
och olika metoder, till att arbeta mot förskolan och idag med föräldrarna. 
 
52 Gudrun Men nog kan man väl också se en, förskjutning. Lite granna på fokus - på 

nittiotalet nu då, från att mycket handlat ju om barnet och metoder och så 
.- Till just det som händer mellan föräldrar och barn. – Att, att vi kanske 
har en större medvetenhet om det idag! Att här finns det, här finns det - 
Här kan man gå in och ge föräldrar stöd, så att de blir starkare i sin roll.  
Det var någonting som vi inte ägnade oss så mycket åt förut! För då var 
det barnet som var i fokus, för ”vad skall vi göra för att barnet ska trä-
nas?”. Men ”vad ska vi ge föräldrarna för hjälp så att de kanske kan få” -  
ja strategier för att möta barnet, på ett sätt som underlättar samspelet, om 
det nu är samspel! Det tycker jag är en förändring i alla fall! 

53.1 Felicia Och det tror inte jag sker genom att vi sitter tillsammans i möten utan det 
måste ske via konkreta möten tillsammans med föräldrar och barn, alltså!  

54.1 Gruppen Mmm,  
53.2 Felicia  Men jag tyckte det, när jag läste, det var på något ställe här så, så tas det ju 

upp också framför allt det här att vi har, vi har sett till att de har kommit 
till förskolan för att få stimulans. Indirekt har vi alltså inkompetensförkla-
rat föräldrar  

54.2 Gruppen ja just det 
53.3 Felicia  egentligen! 
55 Moderator  Jaha du ser det så, ja! 
56.1 Felicia Vi har inte riktigt trott på föräldrarnas egen kraft och så där. Sedan är det 

ju en massa andra saker som påverkar det här också naturligtvis. Jag 
menar det här med, om man tittar på familjers, förutsättningar utifrån 
samhället alltså. Hurdana förutsättningar har de att så att säga – ta tid och 
ge till sitt barn, för det kräver ju en massa tid  

57 Gruppen Mmmm 
56.1 Felicia -Så att det, det - familjerna hamnar ju väldigt mycket i konflikt och där 

tror jag man spär på dåliga samveten ännu mer 

Det är många faktorer att ta hänsyn till: Barnen och arbetssättet som ska 
stimulera deras utveckling, föräldrarna och deras möjligheter att ge barnet tid 
och stimulans. Felicia beskriver hur förskolan tidigare uppfattades som bar-
nets möjlighet till stimulans. När habiliteringens pedagog inte följer persona-
lens arbete med barnet i förskolan som tidigare, blir det föräldrarna som får 
råd och stöd om hur barnet bäst kan tränas och stimuleras. Pedagogerna talar 
mer indirekt om förskolan medan barn, föräldrar och familj är jämförelsevis 
frekvent använda begrepp. Felicia, ovan, formulerar den lite dubbla känslan i 
relationen till föräldrarna. Dels uppfattas de självklart som kapabla, dels är 
det uppdraget att ge föräldrarna stöd snarare än att belasta dem.  

                               
105 Samtalet utvecklas till en fråga om pedagogisk kompetens och identitet vilket redovisas i kapitel 7.  
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Lek och lärande-pedagogiskt arbete med barn 
För att hitta de yrkesbegrepp som pedagogerna använder, anslutet till det 
pedagogiska arbetet, sökte jag efter lek och lär i hela det transkriberade un-
derlaget. Sigma fokuserar leken, eftersom det är en specifik fråga till dem 
som tvärgrupp. Då talar de också om lekotek. 

Tabell 5.4. Lek och lärande 
Antal turer om lek och lärande Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Sigma 

Lek 19 10 28 18 4 49 

Därav lekotek 0 2 6 2 0 27 
Lär, lärande osv 22 18 26 14 14 13 

Lärbegreppet används huvudsakligen på metaspråklig nivå. Det är då peda-
gogerna talar om lärande anknutet till inlärning - hur barn lär. Vanligast an-
vänds lärbegreppet reflekterande, då pedagogerna talar om vuxnas lärande, 
eget erfarenhetslärande och, mer begränsat, anknutet till utbildning och 
forskning. Lärbegreppet är också där relaterat till barn, till deras utveckling 
och miljö. 

 
186 Alma Ja det är ju nu hur man alltså - inlärning är en stor bit alltså - hur man lär 

ut om man till exempel som vi sa, att en utvecklingsbedömning är gjord 
och barnet har svårt med det och det, och hur går man vidare, hur gör man 
för att det barnet ska lära sig. Det ger vi tycker jag/ 

187 Beata ja, 
188 Christina Den kognitiva biten och den praktiska/ 

189 Alma Kognitiva ja, Sen - ja med lek och samspel är det vi jobbar med också 
tycker jag                                                                                (SPK1-FG3:P) 

Barns lek, och utveckling genom lek, är centralt för samtliga pedagoger i 
studien. Skillnaden ligger i de begrepp som pedagogerna använder då de 
kommunicerar kompetensen. Lekbegreppen tycks vara konkret och nära det 
vardagsspråkliga. Då pedagogerna begreppsliggör sin kompetens sker det på 
metaspråklig nivå, vanligen används då lärbegreppet. Då poängteras att 
barns lärande sker anknutet till lek och i lustfyllda situationer. Pedagogen 
talar om att kartlägga barnets lek- och lärande strategier. 

… Men det som jag tycker nu känns viktigt det är ju - det här också att vi 
som specialpedagoger inom habiliteringen noga kan kartlägga; ”hur lär sig 
det här barnet” -  barnets strategi för att lära sig nya färdigheter och vad har – 
(SPK1-FG2:P t. 28) 

Pedagogerna berättar att de tidigare arbetade mer direkt med barnet i hem-
undervisning, barngrupper och lekoteksverksamhet. När man idag arbetar 
direkt med barnet är det vanligen som förebild eller i samband med utred-
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ningar. Konkreta uttryck för handlingskompetens är då deltagarna beskriver 
verksamhet i datatek, barngrupper och till viss del med material.  
 
Lekotek och datatekverksamhet 
Lekotek som verksamhet förekommer mer begränsat i de habiliteringar som 
pedagogerna i studien representerar. Då Beta nämner lekotek är det i anslut-
ning till yrkesföreningens konferenser, inte som egen verksamhet. Delta och 
Epsilon talar om det som en verksamhet i förgången tid.  

… Det fanns en annan bit - som jag kunde ge. Det var ju då inte bara leksaker 
va, som – man ibland skämtsamt säger va! Det fanns någonting annat. Leksa-
kerna var nånting för att försöka komma in i de hela va. Men det fanns en an-
nan – ett annat djup i de frågorna som jag - skulle försöka ta då. (91) Så jag 
tycker att – då - så hade jag nånting liksom - som jag kanske inte har nu 
(SPK1-FG5:P t. 90). 

Det Filippa beskriver är arbetet som förskolekonsulent med lekoteksverk-
samhet. I kontakten med föräldrar gav lekmaterialet en öppning till en, som 
hon uppfattade, mer nära relation. I Gamma beskriver en av pedagogerna att 
hon möter föräldrarna på lekoteket. I Sigma frågar jag pedagogerna hur det 
kommer sig att lekotek är så begränsat omtalat i yrkesgruppernas fokussam-
tal. Då talar Sigma om lekotek och deras betydelse eftersom flera av delta-
garna kommer från habiliteringar där det inte alls finns. Några beskriver att 
de har en aktiv och central pedagogisk verksamhet i habiliteringens lekotek. 
Därmed kommer lekotek och leken att bli centrala begrepp då dessa pedago-
ger talar om sin kompetens (se vidare i kapitel 6). Datatek eller datalek har 
utvecklats under senare år. En pedagog exemplifierar hur ett sådant pedago-
giskt arbete utgår från observationer och genomförs som anpassas till barnet 
(SPK1-FG5:P t. 60). 
 
Gruppverksamhet 
Under ”lekotekstiden” var det vanligt med barngruppsverksamhet som nu är 
på väg tillbaka, säger någon i Sigma. I en av yrkesgrupperna har samtliga 
pedagoger gruppverksamhet med barn. Det beskrivs av dem som ett tillfälle 
också för pedagogisk kartläggning. Gruppverksamhet, ges i några grupper, 
som exempel på att pedagogik också praktiseras av andra yrkeskategorier 
 
26 Fanny …. Man märker ju det att arbetsterapeuter de har sina grupper, pedagogis-

ka grupper  
26b Eve Précis 
26c Fanny  Ja fast inte dom har utvecklingspsykologin – från noll till - sju år så har de 

ändå - de leder grupper, massvis med grupper faktiskt! Och det har jag 
funderat på väldigt mycket då, varför är det så? Hur kan det vara så? Va 
har vi då för - speciell roll? [småskrattar]  För det är ju vår/ 

27 Agneta Ni samarbetar inte i det fallet då? 
28 Fanny I några grupper samarbetar vi! Men de har också egna grupper! 
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Det är utvecklingspsykologin och inte pedagogiken, som Fanny uppfattar är 
grundläggande kompetens för att leda barngrupper. I Gamma talar pedago-
gerna också om gruppverksamhet och att andra yrkesgrupper leder sådana. 
Det föranleder ett samtal om pedagogers specifika kompetens i samman-
hanget. Då används begrepp som planering, upplägg, variationer, lust och 
glädje, samt förmåga att få gruppen att fungera. 

Förskola och skola – kommunal verksamhet 
Pedagogerna talar om att arbetet i den kommunala förskolan och skolan nu-
mera huvudsakligen innebär att informera om barnet, under förutsättning att 
föräldrarna önskar det. Det handlar vanligen inte om metodkonsultation efter 
genomförda utredningar och kartläggningar. I en pedagoggrupp lyfter man 
fram just metodkonsultation som exempel på de svårigheter som uppstått 
efter Landstings- och Kommunförbundens markeringar att specialpedagogen 
från habiliteringen inte ska handleda i förskola och skola. Pedagogerna po-
ängterar att de därför idag saknar möjlighet att följa upp arbetssättet, även 
om föräldrarna ofta önskar det. Pedagogen från habiliteringen arbetar på 
föräldrarnas uppdrag och företräder familjen i mötet med den kommunala 
pedagogiska verksamheten. Skillnaden mellan de olika pedagoggrupperna 
beskrivs ligga i en kulturell insikt om habiliteringens verksamhet och olika 
yrkesgruppers kompetens, liksom i kunskap om funktionshinder och dess 
konsekvenser (SPK1-FG5:P t. 2; SPK4:10SP, t. 77). 

I Delta har en samverkansgrupp, mellan företrädare för kommunal verk-
samhet och habiliteringen, arbetat med klargörande av parternas ansvarsom-
råden. När barnet har specifika behov så kan pedagogen ifrån habiliteringen 
gå in i förskola/skola för att belysa konsekvenserna av barnets handikapp 
och ge råd om arbetssätt. När överenskommelser finns mellan organisatio-
nerna, kan teamet arbeta med förskolans och skolans personal, ge utbildning 
och ta arbetslagsproblematik, som gäller barnets funktionshinder. Det viktiga 
är att habiliteringens pedagog har klart för sig syftet med kontakten med 
förskolan och vad uppdraget innebär, framhåller de. Överenskommelser om 
ansvarsfördelning finns inte med alla kommuner. Där det saknas upplever 
pedagogerna att det är svårare att genomföra uppdraget. Pedagogerna ut-
trycker att de arbetar på flera nivåer, med barnet och familjen, med persona-
len i handledning och på kommunnivå i samrådsgrupper. Det ger en större 
möjlighet att åstadkomma något för barnet och för familjen. En av deltagar-
na säger att habiliteringspedagogen har ”ett tänk” som läraren i den kommu-
nala verksamheten vanligen saknar. Det är att tillrättalägga miljön för att 
brygga över barnets svårigheter. I skolan strävar man snarare att ändra barnet 
(SPK2-FG3:P t. 43-48). Att balansera så att förskolan och skolan får ett ”mil-
jötänkande”, då barnet kommer dit, utan att man lägger sig i arbetssättet är 
inte enkelt. Det gäller att bli ”vid sin läst” och inte lägga sig i verksamheten i 
den kommunala förskolan och skolan, diskuterar en yrkesgrupp. Ändå är det 
nödvändigt att föräldrarnas och förskole- och skolpersonalens önskemål och 
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klagomål gällande barnet lyfts så att arbetssätt, förhållningssätt, bemötande 
och attityder uppmärksammas. 

Pedagoger, i flera grupper, problematiserar situationer då barnets behov 
inte blir tillgodosedda i den kommunala verksamheten. Det blir vanligen en 
fråga för habiliteringens pedagog, främst då föräldrar inte har förmåga och 
kraft att själva hantera kommunikationen med skola och förskola. Det hand-
lar också om kompetens hos kommunens specialpedagog (SPK2-FG3:P t. 108-
112). En grupp talar om vikten av att inte göra det till ett eget problem, utan 
att lyfta frågan till ledningsnivå. Problem uppstår då rektor är okunnig om 
barns behov av särskilt stöd och personalen inte förmår att prioritera till för-
mån för det enskilda barnet. Sådana situationer beskrivs som svåra gränsfrå-
gor för pedagoger i barnhabiliteringen att hantera i den nuvarande situatio-
nen, då myndigheterna markerat skiljelinjer mellan landstingets och kom-
munens pedagogiska verksamhet. Främst framhålls att det saknas specifik 
kompetens i kommunens verksamhet. I någon grupp beskrivs hur samverkan 
utvecklats med skolledningen inom något område. 

Föräldrarna - familjen 
Begrepp som används i talet om den pedagogiska kompetensen i förhållande 
till föräldrar och familj är process, medvetandegörande, lyhördhet, liksom 
förebild och vardag (SPK1-FG3:P t. 21) Någon använder också begreppet 
”empowerment” (SPK2-FG5:P t. 45). 

Arbetssättet i förhållande till föräldrarna beskrivs konkret steg för steg av 
en pedagog som en metodisk gång som tar hänsyn till familjens behov och 
process. Innan föräldrarna kan samverka, ställa frågor och börja planera för 
sitt barn, behöver de information om barnets funktionshinder. Pedagogerna 
framhåller vikten av att ta vara på vardagen så att föräldrar kan ha en natur-
lig samvaro med sitt barn, trots att det ibland är specifika svårigheter. De 
andra yrkesgrupperna är inriktade på interventionen, dvs. konkreta åtgärder 
som träningsförslag. Pedagogen beskriver hur de försöker konkretisera trä-
ningsförslagen till familjens vardagliga situation i hemmet. 
 
196 Alma …utan man måste ~ ta ner det i vardan - ~ förverkliga det i vardagen -hur 

föräldrarna kan träna hemma och stimulera hemma / 
197 Christina utan att det blir träning och sitta vid ett bord och / 
199  Alma …. För logopeden är så inne i själva språkmaterialet ~ /…/ Likadant 

sjukgymnasten - det här med motoriken /…/ 
200 Christina Vi gör barnet begripligt egentligen kan man säga. För föräldrarna - så att 

de kan – använda det i vardagen ~~ Inte bara en träningssituation ~~… 
 (SPK1-FG3:P) 

Pedagogen beskriver sig som förebild speciellt då det gäller kommunikation 
och det tidiga samspelet. Ett nyckelord är glädje. Att ha roligt tillsammans 
med både barn och föräldrar gör lärandet stimulerande och meningsfullt. Det 
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uttalas vid flera tillfällen i förhållande till träning, där pedagogens strävan är 
att det blir en naturlig del i vardagen istället för ett pass som ska genomföras. 
Pedagogen försöker hjälpa föräldrarna att hitta naturliga situationer för trä-
ningen så att barnet inte blir träningstrött. Träningen ska vara positiv, rolig 
för barnet, vilket ses som en pedagogisk fråga. 

Habiliteringen och teamet 
Barnet har sin plan, personalen och organisationen har sin. Det förekommer 
många planer, beskriver en pedagoggrupp med förtjusning och ironi. I habi-
literingsplanen formulerar pedagogen, liksom de andra yrkeskategorierna, 
vad som är deras bidrag till interventionen. Syftet är att det ska finnas en 
plan där samtliga som arbetar med barnet möts och samordnar sig. Arbetet i 
teamet ger kulturkompetens som är en viktig förutsättning för pedagogens 
arbete i de olika miljöerna. 
 
19 Beda Nej men just den här kunskapen -  kulturkompetens som vi säger - den tror 

ju jag är lite grann av det specifika för just specialpedagogen i habilitering. 
-  För där kan man ju verkligen se vad som påverkar då - positiv och vad 
som påverkar negativ Utifrån det - vi vet hur det funkar! - I förskolan t.ex.  

20 Moderator Så när du säger kulturkompetens då tänker du - förskolekompetensen? 
21 Beda aa-  att jag har - kunskap om hur – ja både organisationen i förskolan är 

och vad man har för kunskaper för att det kan ju också se väldigt olika ut. 
- Då måste man lägga sig på den nivån som personalen har t.ex. 

Paus  
22 Eva Jag tänker lite det där då du pratar om kulturkompetens så tänker jag vi har 

ju en annan [drar efter andan] vi får ju en annan - kulturkompetens kan 
man ju säga i och med att vi jobbar med alla yrkesgrupper inom habilite-
ring - så vi får ju mycket oss till del runt det specifika - som vi har med oss 
mycket. Och där tänker jag - att där har vi ju mycket att ge -  att kunna 
förklara -  att det här barnet fungerar så här på förskolan -  så här i hemmet 
- och så här hos - på andra ställen! Och där har ju vi den kompetensen 
känner jag! -  Att vi kan förklara att det faktiskt kan vara på det sättet! - 
det tycker jag att vi har liksom en specifik – roll (22.2) - Och det tycker 
jag också ingår i det här med kultur - kompetensen för oss va! 

 (SPK1-FG1:P ) 

Pedagogen arbetar med lek och kommunikationsträning, vilket givit yrkes-
gruppen status i teamet, säger deltagarna i en grupp. I en annan grupp påpe-
kar man att ”leken” kanske inte ses som något som kräver professionell in-
sats. Pedagogens utredningar och bedömningar kanske inte har samma status 
som de medicinskt utbildade yrkeskategoriernas. Pedagogens främsta insats 
tycks, enligt flera grupper, vara att bevaka helheten för barnet i vardagen. 
Speciellt då, eller trots att, det är flera yrkeskategorier, experter, involverade. 
Det uttrycks att pedagogen har ett barnperspektiv, som kompetens, från sin 
grundutbildning. Gun i Sigma framhåller att det är unikt i teamet att ha barn-
utbildning. 
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83 Gun …alla [i teamet] pratar väldigt speciellt om olika svårigheter som barnen 
har ~! [pratat snabbt] – Men det är väldigt få som har en barnutbildning, 
jag menar - dokumenterad barnutbildning har bara pedagogen, psykologen 
har utvecklingspsykologin, en barnläkare kan ha en del om dom har en 
barnläkarutbildning i botten, annars har ju inte doktorn det heller, det är 
inte alltid säkert/.. /de andra yrkesgrupperna har ju inte barnkunskapen och 
man kan ju se när personal går in med – insatser – att de hoppar över något 
steg 

84 Gruppen Mm 
83b Gun och att man måste gå in och ~ hjälpa dem ~/Jag kommer så väl ihåg när du 

jobba i Xstad en gång Daga och så sa du, ”ja” sa du – ”då skriver de rap-
porter – kan inte lyfta bäckenet säger sjukgymnasten - Barnet kan inte lyfta 
bäckenet” -  då tar du en bil och säger –”brrr öppna sig bron! Upp med 
baken!” 

85 Gruppen Skrattar 
83c Gun Då öppnar sig ju bron och bäckenet lyftes ~ – och någonstans så är det ju 

det här som man gör alltså på något sätt ~[tvekar] ser till barnet i teamar-
betet och förmedlar barnets – ~ ~ hjälpa dom egentligen till den här hel-
hetsbilden som är runt barnet - därför att vi är ju inne på alla de här bitarna 
med kommunikation – dom kan inte – vi kan inte leka med dom om de 
inte använder motoriken – vi kan inte leka med dem om vi inte pratar med 
dem ~– vi har alla delarna i den här biten och det är det som liksom blir 
lite diffust att säga- vad är det vi gör? Därför det är ju det här vi håller på 
och i princip försöker föra ihop det här så att andra lyckas också med de 
här barnen! 

Det är en beskrivning av att pedagogen via barnutbildningen bidrar med 
leken till teamets behandlingsarbete. Pedagoger i en annan grupp framhåller 
att pedagogens bidrag till teamarbetet förändrats successivt. Arbetsterapeu-
ten tar numera frågor som t.ex pennfattning och saxhantering, uppgifter som 
tidigare var pedagogens. Istället arbetar pedagogen med att hjälpa barnet 
generalisera aktuella funktioner så de blir användbara i flera sammanhang 
(SPK2-FG2:P, t 200). Det är pedagogens uppgift att omvandla funktionell 
förmåga till praktiska vardagsfärdigheter. De andra yrkeskategorierna arbe-
tar mer resultatinriktat. Pedagogen ser till att göra barnet delaktigt och moti-
verat, säger en annan grupp (SPK1-FG4:P t. 231).  

Pedagogiska strategier (SPK1-FG2:P t. 128) är en benämning på tips som 
de andra yrkesgrupperna ber om för att lyckas med träningsarbetet med olika 
funktioner. Det kan vara att ge tips om aktiviteter som passar barnets ålder 
och utveckling och som gör att arbetsterapeuten ser hur barnet greppar eller 
sjukgymnasten inser hur barnet kan träna. Vissa kartläggningsinstrument 
som pedagogen använder, ett exempel som ges är MPU106, behöver genomfö-
ras i samverkan med andra yrkeskategorier. Flera grupper talar om ”pedago-
giska konsekvenser” av andra yrkesgruppers utredningar. En grupp påtalar 
att andra yrkesgrupper blir varse att de metoder habiliteringens pedagog 
använder, kan vara okända för förskolans pedagoger. 

                               
106 Motorisk Perceptuell Utvecklingstest-av Britta Holle 
http://www.sama.se/seminarium_page.asp?tema=POMF&id=202 
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5.3 Metaforer och annat språkbruk 
Deltagarnas användning av metaforer107 har föranlett en analys anknutet till 
interaktionen i gruppen. I pedagogernas språkbruk förekommer återkom-
mande uttryck som bitar, då man talar om aspekter av ett sammanhang eller 
delar av kompetensen. Visuella uttryck som att ”se” dvs uppmärksamma 
problem, liksom ”benet” i habiliteringen är också vanliga. Pedagoger behövs 
som bromskloss (SPK1:FG4:P) så att det inte går för fort för familjerna. Lud-
dighet (SPK1:FG3:P) är uttryck för pedagogens något otydliga roll och ar-
betssätt, att anpassa sig efter situationen istället för att använda en påtaglig 
metod. Luddigt betraktas också pedagogers oprecisa sätt att förhålla sig till 
skillnader, som arbetssätt kontra förhållningssätt. Föräldrar och andra kan 
också tycka att de små och lite otydliga signaler som pedagogen avläser hos 
barnet är luddiga (SPK1-FG5:P t. 271). Skör tråd smyger sig in i en anknyt-
ning till specialpedagogens roll i habiliteringen. Motsatsen är specialpedago-
gen i skolan, vars roll blir starkare och starkare (SPK4:FG 10t. 66).  

5.3.1 Metaforer för kompetens och roll 
I Gamma förekommer ett språkbruk med bildliga inslag som bitar, delar, 
plocka ihop och sönderfalla. Metaforer som här redovisas i sammanhanget 
är mer påtagliga. Deltagarna använder dem för att skapa gemensam förståel-
se då det som ska beskrivas, som kompetens, inte är entydigt och lättförståe-
ligt. Metaforen används som en förståelsebrygga. Lyckas det nappar de and-
ra i gruppen och det uppstår skratt eller andra förstärkningar. Ibland smyger 
metaforen in och samtalet löper vidare. I en del fall tar en annan deltagare 
upp den givna bilden och använder den i det fortsatta samtalet. Några meta-
forer återkommer i flera grupper. Påtagligt ofta är metaforer knuten till bar-
net, till specialpedagogik som kunskapsområde, till habiliteringens komplex-
itet eller till det praktiska pedagogiska arbetets tysta vedermödor. 

Barnets talesman 
I så gott som samtliga grupper är det någon som uttrycker att den känner sig 
som ombudsman eller barnombudsman eller talesman respektive språkrör, 
metaforer som kan vara tagna ur politiskt språkbruk. I tvärgruppen Sigma 
säger Cajsa först att hon är spindeln i nätet i teamarbetet, sedan att hon kän-
ner sig som barnets försvarsadvokat och menar att hon försvarar dess rätt till 
att vara barn och ha lite roligt trots allt habiliteringsarbete. Det ger skratt och 
förstärkningar. Först därefter påpekar en annan deltagare att traditioner och 
arbetssätt utvecklas olika vid barnhabiliteringarna, underförstått men inte 
uttalat, att det inte behövs försvarsadvokater överallt. 

                               
107 Se kapitel 6 
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Det praktiska pedagogiska arbetet 
Sigmas samtal om lekotek föranleder flera metaforer. Daga säger att hon 
formligen bor där, med andra ord, det är på lekoteket hon förlägger huvud-
parten av i sin verksamhet. Senare förstärker Gun betydelsen av barns lek 
och lärande i habiliteringsarbetet med att säga att det passar som handen i 
handsken på en pedagog med förskollärarkompetens. I samma grupp säger 
Fanny att lekoteket en gång var hjärtat i habiliteringen. Det är uttryck som 
signalerar närhet och värme. Värme men viss distans visar en ny pedagog 
utan lekotekstraditioner i Delta som säger att hennes bild av specialpedago-
gen tidigare varit tanten med kassen som innehöll leksaker. 

För pedagogiken som praxis är bildspråket anknutet till handlingskraft 
och arbete med uttryck som vävar. Det finns många trådar och olika färger 
att hålla reda på. Ett exempel på att metaforer används i ett kreativt syfte - att 
få andra att förstå - ger följande exempel. Cathrine i Alfa, som lyssnat till 
fokusgruppen som givit många olika aspekter hon vill belysa, illustrerar sitt 
inlägg med tre metaforer. Hon beskriver arbetet inledningsvis med metafo-
ren detektiv för att klarlägga processen.  

…Alltså man är nå’n slags detektiv som pedagog, som specialpedagog! Man 
har en helhet, man samlar ihop kunskaper och utifrån det så hittar man möj-
ligheter hos barnet och hos föräldrarna och där utifrån utveckla någon slags ~ 
pedagogisk idé hur man kan gå vidare. (t. 35) 

När Catrine sedan ska beskriva handlingskompetensen använder hon metafo-
rer anknutna till olika arbetsformer och material. Först är det borrtråden som 
visar djupet av den kompetens hon vill beskriva. Då hon vill framhålla att 
kompetensen är både bred och djup så övergår hon till textila trådar. Med det 
får hon också in en jämförelse med andra pedagoger och specialpedagogens 
samverkan i team. 

Men det betyder att jag måste ha en väldig bredd för att kunna väva in den 
här lilla borrtråden som jag tar upp och väver in i mitt band. Om man nu ska 
beskriva det som ett band. Så här tänkte jag. Vi säger ett vävt band. Är man 
pedagog - vanlig pedagog kanske det finns fem trådar så här! Är man speci-
alpedagog så kommer det liksom trådar från olika håll! Ifrån teamet å så, så 
att det blir ett tätare band! (t. 40 ) 

Alva i Beta använder metaforerna operationsbord och kirurg då hon stödjer 
och illustrerar en kollegas utsagor om den praktiska specialpedagogiska 
verksamheten i habiliteringen.  

…Att vi kan inte bara vara uppe på ett teoretiskt plan  hela tiden och samtala 
och samverka och berätta så. Utan vi måste vara som kirurgen, har vi sagt att 
vi måste vara nere på den här lilla - Vi måste på operationsbordet och in i 
kroppen och mixtra med det lilla. Det är det jag tycker är riktig specialpeda-
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gogik då man bryter ner i sekvenser, det man ska jobba med.  Sen bygger 
man upp det till en helhet och det är det jag tror du menar /…/ 

Det är en kraftfull metafor som inte bara illustrerar arbetet utan också marke-
rar gruppens professionella status genom jämförelsen med kirurgen. 

I anknytning till verksamhet med föräldrar är den pedagogiska avsikten 
att förse dem med redskap (SPK4:10:SP, t. 258-259) och verktyg ibland verk-
tygsväska (SPK1:FG2:P, t. 62) för jämställd samverkan och delaktighet i 
teamens familjeorienterade arbete. Det behövs också orientering och upp-
märksamhet på gränser, vilket illustreras i metaforen planhalva (SPK1-FG2:P, 
t. 59) som visar varifrån föräldrarna kan spela. En annan metafor anknuten 
till föräldraarbetet visar att pedagogen har en roll av guide. ”Vi guidar dem 
in i det” säger Frida i Alfa. I samtalen fungerar metaforerna som bilder för 
pedagogens överskridande roll. Pedagogen är den i teamet som förser föräld-
rarna med redskap eller guidar dem i habiliteringsverksamheten.  

En annan överskridande roll är den mot förskolan. Arbetet med att skapa 
insikter om problematik och arbetssätt är ibland enkelt och stimulerande. Det 
beskrivs som ett ibland tålamodsprövande arbete, med en verktygsmetafor, 
borr - att borra och borra och aldrig få hål (SPK2-FG3:P t. 81). Pedagogen 
inom barnhabiliteringen får använda balsam, säger Gerd i Alfa, för att däm-
pa svårigheter som uppstår mellan förskolans ambitioner och föräldrarnas 
behov. I Delta talar Dina om relationen till de kommunala pedagogerna, att 
det är viktigt att ge akt på när man kliver ur sin ruta. Det är en bild för pro-
fessionalitet, ett medvetet gränsöverskridande då det behövs.  

En ironisk och humoristisk bild av yrkesrollens status och funktion ger 
Alva i Beta som uttrycker att pedagoger uppfattas av teamkollegor som 
clowner med röda näsor. De kan betraktas som skojiga, men det är tveksamt 
om de ska tas på allvar, eftersom de inte har legitimation och därmed tillhör 
ett oreglerat område som nöjesbranschen. Uttrycket kommer med ett gott 
skratt och god självkänsla. Bilden är skickligt vald, eftersom Beta framhåller 
pedagogens betydelse för barnet och leken.  

Specialpedagogik i habiliteringsarbete 
Att formulera specialpedagogisk kompetens som en slogan aktualiseras av 
två olika yrkesgrupper som exempel på hur de strävar efter det enkelt formu-
lerade. I Epsilon diskuterar gruppen den egna kompetensen ur ett metaper-
spektiv. Gudrun säger att yrkesgruppen i flera år har fört diskussionen och 
slagit ner pålarna för att markera att det är där de står. Efter en tid, ska då 
pålarna flyttas till nästa ställe, dit de flyttar i det som beskrivs som en evig 
process. När hon reflekterar över hur deras processer uppfattas av andra så 
får de en bild av att specialpedagogerna ständigt växlar i sina uppfattningar. 
Det egna resonemanget för henne till att det snarare är en dans de utför.  
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…man dansar en dans – på något sätt med de andra i – teamet å å ibland så 
går det riktigt bra, men ibland är det liksom bara så här (SPK1-FG5:P t. 175) 

I Alfa, som liksom Epsilon funderar över sloganproblematiken, förekommer 
också dansmetaforen. Den är också relaterad till specialpedagogens samver-
kan i teamarbetet. Framförallt är tango metafor för kompetens. 

Nej men - Det finns en slogan redan - tycker jag Om jag tänker så – hur gör 
man när man dansar tango? - Då är man två stycken som ska följas åt! Och 
man går några steg framåt. Två steg fram, ett bakåt ibland och ibland snurrar 
det runt fort som bara den! Och man kan lyfta på foten och snurra till lite 
grann! Och då tycker jag att det är så här – kunskap - glädje och så lite tango! 
(SPK1-FG1:P t. 65) 

Specialpedagogens roll 
Bilder som ges direkt anknutna till habiliteringsarbetet visar att rollen och 
uppdraget ska sträckas både långt ut och åt många håll. Den specialpedago-
giska påbyggnadsutbildningen som förberedelse för arbetet ges inte några 
metaforer i yrkesgrupperna. I Sigma säger Eve, i samtal om påbyggnadsut-
bildningen som teoretiskt generell och skolorienterad, att habiliteringens 
pedagoger av utomstående kan betraktas som amöbor. Metaforen kommer 
efter en utläggning om skillnaden mellan specialpedagogers utbildning och 
utbildningarna för sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som uppfattas vara 
praktikorienterade. Deltagarna menar att specialpedagogisk påbyggnadsut-
bildning i sin nuvarande form inte ger mycket underlag för just deras arbets-
område. Metaforen står för att vara anpassningsbar men också för att upp-
draget inte är enkelt och tillrättalagt. Metaforen är kraftfull och får gehör i 
gruppen. Fanny ser parallellprocesser, pedagogen får rollen av amöba i tea-
met också. Agneta reagerar mot bilden. Det får Fanny att föreslå en annan 
metafor, spindeln i nätet. Hon säger att det är en bild av rollen, som special-
pedagoger är överens om. Cajsa i samma grupp har använt den tidigare. I 
flera andra grupper används den för att illustrera rollen i team- och familje-
arbetet. Den står för samverkan och helhetssyn och är nära besläktad med 
vävningsmetaforen. Senare hänvisar Eve till att Fanny använt amöbametafo-
ren för rollen i teamet. Hon menar att helhetssyn som begrepp kräver en 
annan metafor, paraplyet. Det illustrerar pedagogens övergripande bild av 
barnet, sammansatt av aspekter från samtliga i teamet. Gun säger direkt att 
hon snarare uppfattar sig som försvarsadvokat, också det en bild som Cajsa 
givit långt tidigare. När Gun utvecklar sin tes stämmer den väldigt väl med 
vad Cajsa avsåg med sin bild. Den är snarast en motbild till paraplymetafo-
ren som står för sammanhållning.  

Gun använder en metafor för det positiva i den tvärprofessionella team-
samverkan, då hon säger att yrkesgrupperna har olika glasögon då de obser-
verar en och samma situation. Glasögon ger en bild av förstärkning och per-
spektiv. I teamets ambitiösa interventionsarbete kan det behövas en abrovin-
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kel108, säger Fransiska i Delta, om barnet blir träningstrött. Gudrun tar till 
olika metaforer för att visa hur kompetensen utvecklas samt för betydelsen 
av samverkan. Spår står för det egna och för föräldrarnas liksom det som de 
olika kompetenserna i teamet har. Om man bara följer spåret, kör sitt eget 
race, så möts man aldrig. Det gäller att skapa någonting tillsammans, väva, 
för att få en helhet i själva uppdraget. Hennes metaforer illustrerar hur nära 
arbetet och uppdraget hänger samman med kompetensen. Utsagan ges i po-
lemik med en kollega i Epsilon och avsikten är att argumentera för vikten att 
formulera och omformulera den specialpedagogiska kompetensen. 

5.3.2 Uppfattningar om yrkesspråkets betydelse 
I Delta och Epsilon aktualiserar pedagogerna yrkesspråkets betydelse. I Ep-
silon säger Charlotte att det är viktigt att ha samma språk som familjen man 
vänder sig till. Desirée talar om det vardagliga språkets betydelse då hon i 
habiliteringens ”barndom” gav hemundervisning. Som pedagog var hon den 
första ”vanliga” person som föräldrarna träffade och de hade massor av frå-
gor om de ”läkarord” de hade fått och inte alltid förstått. Felicia talar om att 
beakta språket som utvecklas med en förändrad kompetens. Hon säger att 
relaterat till föräldrarna behövs en professionell avgränsning. Med det menar 
hon att deras arbete inte får professionaliseras så att de, i likhet med läkarna, 
utvecklar ett yrkesspråk som kan ge problem i relationen till föräldrarna. I 
flera grupper talar man om det pedagogiska synsättet kontra det medicinska. 
Då handlar de om vilka frågor som man tar ansvar för. I yrkesspråkligt per-
spektiv aktualiseras begrepp som möjligheter, förmåga och delaktighet. I 
Delta talar Dina om att det är deras utbildning, som gör att de förstår språket 
i förskolan och att teamets övriga medlemmar säger att de inte alltid gör det. 
Det är betydelsefullt i samverkan inte bara med förskolan utan också i rela-
tion till föräldrarna. De behärskar också teamets språk som förskolan och 
föräldrarna inte alltid förstår. Någon säger senare att de är ett anpassnings-
bart gäng, i betydelsen, att de har lätt att lära språk. 

5.4 Sammanfattande diskussion 
I det här kapitlet har jag redovisat hur pedagoger begreppsliggör sin kompe-
tens i text och i samtal. Analysen har gjorts på skriftliga och muntliga utsa-
gor i avsikt att finna det gemensamma yrkesspråket. I de skriftliga utsagorna 
framträdet yrkesspråket då den enskilda pedagogen begreppsliggör sina ar-
betsuppgifter. I fokusgrupperna gäller analysen professionsanknutna begrepp 
som används av pedagogerna då de samtalar med varandra om sin kompe-
tens.  
                               
108 Abrovink= listig lösning enligt Svenska Akademins ordlista 
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Yrkesspråk i skriftliga utsagor 
Då den enskilda pedagogen i det skrivna underlaget anger sina arbetsuppgif-
ter så framträder det pedagogiska uppdraget och vad som närmast kan be-
traktas som handlingskompetens. Ömsesidighet i kommunikativ gemenskap 
kan studeras i både texter och tal. Texten i skattningsformuläret är påverkade 
av det begränsade utrymmet. Det ger ett ”avskalat” yrkesspråk där skillnader 
och likheter i uttrycket framträder. Uppgifterna fungerar som komplement 
till yrkesgruppens samtal om kompetens. De skriftliga utsagorna ger ett un-
derlag baserat på den enskilda pedagogens yrkesspråk och tolkning av det 
pedagogiska uppdraget. Det uppdragsbaserade yrkesspråket ger begrepp som 
utredningar, kartläggning, rådgivning, handledning och konsultation. Anslu-
tet till pedagogiskt arbete med barn är begreppen kommunikation, lek och 
gruppverksamhet. Det framkommer skillnader mellan pedagoger i sättet att 
förhålla sig till uppdraget och arbetsuppgifterna, som inte framträder i samta-
let där deltagarna gemensamt konstruerar utsagorna. Där pedagogerna, i de 
skriftliga utsagorna, framhåller likartade arbetsuppgifter framtonar en kol-
lektiv kompetens. Den metaspråkliga nivån framträder främst anknutet till 
”utredningar”, ”teamsamverkan” och ”familjearbete” som förtydliganden om 
pedagogiska avsikter. Där är det främst pedagoger med påbyggnadsutbild-
ning som ”lyfter” utsagan genom att med punkter och klamrar ange avsikter 
och innehåll. Det är arbetsområden som innebär samverkan, där syfte, inter-
vention och utfall, kommuniceras med andra de yrkesverksamma. Meta-
språklig nivå utvecklas genom reflektion i utbildning och praktik.  

Yrkesspråket för vardagliga möten 
I fokusgruppssamtalen utvecklar pedagogerna sina uppfattningar tillsam-
mans i en kommunikativ gemenskap. De begrepp som framträder är barn 
och familj eller föräldrar, möten snarare än arbetssätt och uppdrag. Den ge-
mensamt kommunicerade kompetensen tenderar att begreppsliggöras på en 
mer konkret nivå mellan deltagare i de mindre grupperna. De använder då 
vad Colnerud och Granström (2002) menar är ett vardagsspråk. Pedagogerna 
talar om barns utveckling med termer som ”avvikande” och ”normal”. Kun-
skaper och erfarenheter av avvikande utveckling har pedagogerna skaffat sig 
genom arbetet inom barnhabiliteringen. Det ligger nära till hands att språk-
bruket kunde influeras av medicinska eller möjligen det psykologiska yrkes-
språket. I förskolepedagogisk verksamhet aktualiseras begrepp som lärande 
och lek, gruppverksamhet och social utveckling, delaktighet eller snarare 
samspel och kommunikation. Det är begrepp som samtliga grupper förhåller 
sig till. Lek och gruppverksamhet visar sig dock vara mer begränsat artikule-
rade. Frågan som reser sig gäller det som hör till specialpedagogiska kun-
skapsområdet i yrkesspråket. På vilket sätt ger påbyggnadsutbildningen stöd 
för ett utvecklat yrkesspråk för den specifika kompetensen, som gäller lek 
som intervention, hos pedagoger inom barnhabiliteringen?  
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Metaspråklig nivå 
Redan att tala om kompetens är att lägga sig på ett metaspråkligt plan. Peda-
gogerna formulerar sig i en gemensam process om förmågor och kunskaper 
som de använder sig av i arbetet. Då reflekterar de över kompetensen och 
delar erfarenheter med varandra. De intar ett ”reflection on action” perspek-
tiv. Det gör de huvudsakligen genom att använda vad som kan betecknas 
som ett vardagligt språk som de förtydligar med metaforer. Avsaknaden av 
fackspråkliga begrepp som delaktighet, intervention och medicinska termer 
är tydlig. De relaterar inte direkt till teorier och högst begränsat till direkta 
metoder eller modeller. De förhåller sig däremot till teoretiskt och struktu-
rellt betingade begrepp som helhetssyn och familjeperspektiv. De antar ett 
relationellt förhållningssätt med begrepp för barnet och miljön omkring bar-
net.  

Ett yrkesspråk för kommunikation 
Gemensamt är att pedagogerna begreppsliggör sin kompetens med vardagli-
ga termer. Det lyfts fram av flera grupper att pedagogerna genom sitt yrkes-
språk fungerar som tolkar och översättare av medicinsk och behandlande 
intervention, till den vardagliga tillvaron för barn och föräldrar. Det kan vara 
sådana aspekter som gör att deltagarna framhåller skillnaden mellan den 
medicinska och den pedagogiska modellen. Pedagogerna uppfattar att deras 
kompetens är mer komplicerad än det är möjligt att formulera på ett entydigt 
sätt. De använder metaforer främst för att illustrera rollen, kompetensen och 
relationen till teamet. Däremot förekommer inga metaforer eller problemati-
seringar för det egna mötet med barnet. Snarare uttrycks närheten till barnet. 
Metaforerna ger uttryck för den egna förståelseprocessen, för pedagogiska 
intentioner om lärande hos de vuxna i barnets miljö och i teamet. Den peda-
gogiska kompetensen används för mötet med barn, föräldrar och familjer i 
deras vardag. Den beskrivs som ett ”kulturmöte” eller en förmåga att ”se” 
barnet och familjen där de är. Resultatet speglar snarast det språkbruk som 
utvecklats för sådana möten. Det är ett yrkesspråk, anpassat till sitt samman-
hang, en gemensamhetsskapande kommunikation.  
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KAPITEL 6                                                
ATT BEGREPPSLIGGÖRA KOMPETENS – 
INTRAPROFESSIONELLA SAMTAL 

Medlemmar i yrkesgrupper har den professionella kompetensen gemensamt. 
Inom barnhabiliteringen har de regelbundna möten för professionssamord-
ning och utvecklingsfrågor. Då pedagogerna i yrkesgrupper samtalar fram-
träder inte bara språkbruk och centrala begrepp som har redovisats i kapitel 
5. Fokusgrupp ger också en möjlighet att studera interaktionen i gruppen. I 
det här kapitlet redovisas processen i gruppsamtalen, då pedagoger talar med 
varandra om kompetensen, hur den utvecklas och vad den bidrar med i habi-
literingsarbetet. Det är en redovisning av hur pedagogerna under samtalet 
gemensamt bygger upp, eller konstruerar, en överenskommelse om sin kom-
petens.  

Presentationsmodellen 
Varje yrkesgrupp, Alfa, Beta, Gamma, Delta och Epsilon, liksom tvärgrup-
pen Sigma, redovisas i egna avsnitt. Redovisningen tar sin utgångspunkt i 
det första fokusgruppssamtalet. Resultatet redovisas för varje grupp under 
rubriker som motsvarar de frågeområden som presenteras under fokusgrup-
pen: Pedagogens kompetens, Att utveckla kompetens och Pedagogens bidrag 
till teamarbetet. Under rubriken Metakommunikation och andra reflektioner, 
presenteras resultatet av skattningen och det andra fokusgruppstillfället. Vid 
redovisningen av Alfa, som är den yrkesgrupp som delats i två, presenteras 
den reflekterande gruppens samtal. Varje avsnitt avslutas med en figur som 
visar fokusgruppens övergripande teman och tematiska aspekter. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning där analysramens olika variabler ges en 
övergripande genomgång och diskuteras. Citat, liksom referensangivelser, 
följer den transkriberingsmodell (bilaga 5) som redovisas i metodkapitlet. 

Tabellförklaringar 
Resultatet redovisas i två tabeller för varje grupp. Den första av dessa tabel-
ler (6.1 i Alfa) ger en översiktlig bild av analysresultaten. Den visar se-
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kvensanalysen i tre avsnitt utifrån fokuserade områden109. I kolumnerna pre-
senteras topiker eller ämnen, sekvensens aktiva deltagare med versaler, samt 
det kvantitativa resultatet av turtagningsanalysen110. Ingående moderators 
turer anges inom parentes. Den andra tabellen anger deltagarnas påbygg-
nadsutbildning, det procentuella talutrymmet och andelen ”bärande inlägg”. 
Till bärande inlägg räknas införande, vidareförande och återkoppling2. Där-
efter redovisas skattningsresultatet. Här är viktigt att påtala, att Alfa har ett 
något annat skattningsformulär än övriga grupper (bilaga 2.1-2.5). Utsagor 
som inte klart kan härledas presenteras som oidentifierade. ”Grupp” står för 
gruppgemensamma uttalanden, vanligen förstärkningar.  

Metakommunikation 
Det andra fokusgruppstillfället var ett tillfälle till metakommunikation ge-
nom att resultatet av det sekvensanalyserade första samtalet presenterades. 
Det metakommunicerande samtalet kommer att redovisas i de fall det för-
stärker, belyser eller motsäger det första samtalet. Den reflekterande grup-
pens samtal, kommer att användas på motsvarande sätt. Underlaget från 
tvärgruppen Sigma redovisas efter yrkesgrupperna. Sigma är specialpedago-
ger och tillhör samma yrkesförening, men är inte en autentisk grupp såtillvi-
da att de har regelbundna möten eller är välbekanta för varandra. De presen-
teras delar av dataunderlaget från yrkesgruppssamtalen. Sigma bidrar genom 
att de har sin professionella förståelse av specialpedagogisk kompetens.  

Specialpedagogisk kompetens – uppfattningar om 
kompetensbegreppet 
Kompetensbegreppet som sådant gav inte upphov till frågor eller tveksamhe-
ter i någon fokusgrupp. Pedagogerna problematiserade snarast sina svårighe-
ter att formulera och klargöra vad kompetensen innebar. Yrkesgrupperna 
inleder samtalen på olika sätt. Delta och Epsilon genom att problematisera 
den specialpedagogiska kompetensen som sådan. De för ett metaspråkligt 
samtal om svårigheter att överblicka och formulera det egna kompetensom-
rådet. I Beta berättar deltagarna att de inför fokusgruppen hade börjat funde-
ra över vad kompetensen innebär. De inleder därefter med att säga att det är 
att ha helhetssyn. Alfa inleder med att tala om kompetensen som kunskap 
och erfarenheter av barn med funktionshinder. I Gamma börjar deltagarna att 
tala om kompetensen relaterat till barn och till pedagogiska strategier. De 
första tio minuterna i respektive yrkesgrupp ger en signifikant struktur och 
överblick av de perspektiv på kompetensen, som de olika grupperna kommer 
att formulera.  

                               
109 Specialpedagogisk kompetens, kompetensutveckling samt den specialpedagogiska profes-
sionens bidrag till habiliteringsarbetet 
110 Se bilaga 6 
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6.1 Alfagruppen 
Alfa har sammanlagt 22 medlemmar som deltar i fokusgrupp eller reflekte-
rande grupp vid något tillfälle. 16 medverkar vid första tillfället, åtta av dem 
i fokusgruppen och övriga i reflekterande grupp. I fokusgruppen ingår delta-
gare som arbetar med olika uppdrag. Samtliga möter barn med olika funk-
tionshinder och deras föräldrar och ingår i team med andra yrkesgrupper. 
Alfa har regelbundna yrkesträffar men ingen egen handledning. Medelåldern 
i fokusgruppen är 57 år, något högre än i den totala gruppen. Samtliga är 
förskollärare, examinerade under en 16-årsperiod från 1960-talet till några år 
in på 1980-talet. Den genomsnittliga anställningstiden är 16 år och spänn-
vidden från tre till 23,5 år.  

Tre av fokusgruppens deltagare är specialpedagoger och en har speciallä-
rarutbildning. De har därutöver akademiska poäng inom det specialpedago-
giska området. Tre, av de fyra deltagare som saknar formell specialpedago-
gisk påbyggnadsutbildning, redovisar akademisk utbildning med betyg och 
kurser om minst 60 poäng i exempelvis specialpedagogik, språk och kom-
munikation och neuropsykologi. En har magisterutbildning med inriktning 
specialpedagogik. Den deltagare som inte har påbyggnadsutbildning, poäng-
terar att hon har 22 års erfarenhet. Deltagarna benämns Ada, Beda, Cilla, 
Disa, Eva, Frida, Gerd och Hedda. 

Samtalets sekvenser handlar övergripande om erfarenhet, kunskap, helhet, 
möten, förändring, kulturkompetens, utbildning, lek och pedagogrollen. Ta-
bell 6.1 visar att ämnen som utbildning, lek och pedagogrollen aktiverar 
flertalet av deltagarna. I Alfa är det inte någon som illustrerar utsagor genom 
att ge konkreta eller fiktiva exempel. 
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Tabell 6.1. Topik och turtagningsanalys i Alfa, första fokusgruppen 
Sekvenser 
topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vida-
reför 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Op-
position 

Meta-
kom. 

Fråga 

Erfarenhet o 
kunskap  13 E G H 

 2 1 3 3 0 1 4 (4) 

Helhetssyn  7 E G 2 1 1 2 0 0 1 (1) 
Kunskaps-
överföring  5 A F 2 0 1 2 0 0 1 (1) 

Kultur-
kompetens  7 B E G 1 2 1 2 0 0 3 (3) 

Helhetssyn  13 C D H 
Grupp 1 6 2 5 0 0 3 (3) 

Forskning 
och kunskap 2 G 1 0 0 1 0 1 1 (1) 

Kunskaps-
bildning  7 B D F 

Grupp 1 2 1 3 0 1 0 

Möten 10 D G H 
Grupp 0 4 2 5 0 0 1 (1) 

Utveckling 
o förändring  15 

ABE 
G 

Grupp 
1 1 3 8 0 0 2 (2) 

Utbildning 
34 

A B D 
E F 

Grupp 
1 4 2 18 1 2 8 (8) 

Erfarenhet o 
kunskap  21 

ABG
H 

Grupp 
1 4 1 8 0 0 7 (5) 

Pedagogroll 
i förändring  13 

A B D 
E H 

Grupp 
1 4 0 8 0 4 1 (1) 

Pedagogen 
som sam-
ordnare 

41 
A B C 
D E G 
Grupp 

3 4 4 22 0 1 13 
(13) 

Pedagogen  
15 

B D E 
G H 

Grupp 
1 2 1 11 1 0 1 (1) 

Leken  
27 

A B D 
F G H 
Grupp 

2 4 3 15 0 1 6 (5) 

Pedagogen  17 B F G 
Grupp 1 0 4 5 1 0 7 (5) 

 247  21 37 29 118 3 11 59 

6.1.1 Specialpedagogisk kompetens  
Alfa inleder med att tala om kompetens som erfarenheter av olika verksam-
heter och kunskaper om barns normala och avvikande utveckling generellt 
och fördjupat om specifika barn. Det är främst två deltagare som är aktiva, 
svarar på moderators frågor och förstärker de aspekter som ges. Erfarenhe-
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ter, menar de, får pedagogen genom att följa barnet över tid och därmed 
införs uppfattningen om helhetssyn som aktiverar flera deltagare. Helhetssyn 
innebär att se till barnets samtliga miljöer och att följa barnet över tid. Sena-
re ansluter samtliga deltagare enskilt eller som grupp till talet om helhetssyn. 
De säger att pedagogen möter barnet i olika miljöer och skapar sig en hel-
hetssyn på ett annat sätt än teamkollegorna. Därför kan hon bidra med sina 
erfarenheter, som information, till teamet. Disa liknar pedagogen vid ”spin-
deln i nätet”. Cilla menar att det direkta arbetet i barngrupp är en nära erfa-
renhet som ger en helhetssyn på framförallt barnet och dess utveckling, men 
också på närmiljöerna, familjen och förskola/skola i samband med skolpla-
ceringar. Pedagogens helhetssyn ges flera aspekter, som kunskaper och erfa-
renheter av barnet i flera sammanhang i miljöerna kring barnet, vilket Alfa 
uppfattar är deras unika bidrag till teamarbetet. Helhetssyn innebär att se till 
olika aspekter av barnets utveckling finmotoriskt, grovmotoriskt, socialt osv.  

Ada talar om överföringar av kunskap om det enskilda barnet och dess 
behov. Pedagogernas uppdrag i förskolan är att se hur behovet tillgodoses att 
barnet och assistenten kommer in i gemenskapen, utan att de ”bildar en egen 
ö”. Det handlar om delaktighet utan att begreppet används. Beda uppfattar 
att förutsättningen för uppdraget ligger i en ”kulturkompetens”. Det är att ha 
insikt och kunskap om arbetssätt och miljö i förskolan liksom inom habilite-
ringen. Kompetensen ger pedagogen möjligheter att ta en gränsöverskridan-
de roll som kultur- och kunskapsöverförare. Tillsammans med den pedago-
giska förmågan att starta och stödja vuxnas lärprocesser, ger det en komplex 
kompetens. När Alfa talar om kunskapsbildning är det en pedagogisk uppgift 
där kompetensen är att förmedla. Gerd framhåller betydelsen av att följa den 
aktuella forskningen inom ämnet.  

 
29 Gerd Ja - jag tänker på just det här - att man håller sig á jour med vad som 

händer i ämnet - tycker jag också - är viktigt - att det inte är bara vi som 
ska föra ut- för att vi måste också ta in - så det blir nytt att föra ut - så att 
man hela tiden håller sig a jour med forskning och det som kommer i 
ämnet - tycker jag är en viktig sak - som vi ju har som pedagoger 

29.2 Gruppen Mm 
29.3 Gerd - på en habilitering. Just kanske för att stärka sin roll då - när man är i ett 

team 

Kunskapsbildningen ger tyngd åt den konsultativa rollen. Arbetet i team 
ställer krav på kunskapsnivån. I samtalet om innebörden av kompetens bi-
drar samtliga deltagare med grundläggande utsagor eller aspekter. Det före-
kommer inga gemensamma skratt i den första delen av fokusgruppen. 

6.1.2 Att utveckla kompetens 
Alfa talar om kompetens och kompetensutveckling utifrån kunskaper som 
teorier och forskning som utbildning. Utveckling sker också genom direkta 
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och praktiska erfarenheter i möten. Gerd initierar frågan om kunskapsbild-
ning då hon talar om nödvändigheten att följa forskningen inom området. 
Övriga deltagare vidareför inlägget med aspekter om att mångåriga erfaren-
heter ger kunskaper som är svåra att nå genom utbildning. Det finns ett stort 
utvecklingsbehov som det är svårt att finna relevant utbildning för. Att ha 
kunskap om diagnoser är en sak, men erfarenheten av att ha mött och arbetat 
med olika barn är nödvändig och bärande för kompetensen. Deras erfarenhet 
visar att konsekvenserna av diagnoser skiljer sig mellan barn. Det är det 
individuella barnet och dess familj som uppdraget gäller. Kunskapen och 
förståelsen för barnet utvecklas genom utredningar och möten. Kompetensen 
utvecklas i mötet med barnet, med familjen och i teamarbetet. Frågan om 
kunskapsutveckling och behovet av att själv få ta del av forskning för att 
kunna handleda återkommer. Nya frågor, forskning och utveckling, liksom 
föräldragrupper, ställer krav på dem som professionella. När det gäller dia-
gnoser finns trender i forskning och kunskapsutveckling. De efterfrågar öm-
sesidighet och balans mellan teori och praktik och framhåller betydelsen av 
en grundad teoretisk kunskap bakom det praktiska handlandet.  

Det framkommer olika uppfattningar om specialpedagogutbildningen. 
Disa säger att hon själv inte har specialpedagogexamen men framhåller vik-
ten av att ”ha teorier”, som också går att ta del av på annat sätt. Hon får då 
stöd av Eva som inte heller har utbildning. Frida genmäler att specialpeda-
gogutbildningen var bra ”att få med sig” trots att hon hade lång erfarenhet 
sedan tidigare. Därmed gör hon det första av sammantaget tre uttalanden om 
motsatt uppfattning. Därefter diskuteras vad den förändrade påbyggnadsut-
bildningen får för effekter. Kunskaper om ”handledningsprocessen” är vikti-
ga att ha, är de överens om liksom att pedagoger med speciallärarutbildning, 
behöver komplettera sin kunskap med det. Ada, som har specialpedagogex-
amen, säger att det framför allt är teoretisk och praktisk kunskap om barn i 
alla åldrar och ”normal” och avvikande utveckling, som är en betydelsefull 
grund för deras kompetens. Den har de från förskollärarutbildningen, men 
det är inte tillräckligt utbildningsmässigt för arbetet vid habiliteringen. Ut-
över grundläggande kunskaper krävs erfarenheter. Det är tre deltagare som 
inte yttrar sig. Ingen av dem har specialpedagogexamen. Vid sammanfatt-
ningen av vad som sagts lyfter gruppen än en gång frågan om kunskap och 
erfarenheter. Det gäller då vad specialpedagogutbildningen inte tillför. Det är 
erfarenheter av olika diagnosgrupper, av arbete i team, av vad andra yrkes-
grupper tillför. Specialpedagogutbildningen uppfattas ligga på ”en annan 
nivå”, inriktad mot kommunal verksamhet, mot förskola och skola. Någon 
av specialpedagogerna säger att lärarutbildarna, enligt hennes erfarenheter, 
inte har kompetens som motsvarar habiliteringens kunskapsintressen.  
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6.1.3 Pedagogens bidrag till teamarbetet 
Fokusområdet om pedagogens bidrag till teamarbetet handlar i Alfa om pe-
dagogrollen och om leken. Det är ett samtal om en pedagogroll i förändring, 
om pedagogen som samordnare, om pedagogen i relation till andra yrkesut-
övare och om professionen. När deltagarna talar om rollen är det inte så 
mycket i termer av erfarenheter och kunskaper utan snarare om det praktiska 
pedagogiska arbetet. Rollen i teamet formuleras konkret och påtagligt med 
förstärkningsord, metaforer och metakognition. Det blir flera gemensamma 
skratt. Samtliga är aktiva som enskilda personer under något tillfälle. Gerd 
menar att ”psykologens ord väger tungt i utredningsarbetet” men Hedda 
markerar motsatt uppfattning, vilket förstärks av andra. Man menar att det 
handlar om personligheter, snarare än om yrkestillhörighet, då någon fram-
häver sin yrkesroll. Som pedagoger känner de sig behövda och efterfrågade, 
men säger att det inte alltid varit så. Tidigare upplevde de sig ifrågasatta 
eftersom de saknade medicinsk utbildning. Idag kan ifrågasättandet komma 
från någon ny kollega i teamet. Teamen samordnar sig genom att interagera, 
att ”knuffa och buffa”. Pedagogens bidrag är att framhålla barnets möjlighe-
ter, ”att länka samman” miljöerna, liksom att ibland ”lägga balsam” och vara 
förmedlande länk. Utan någon egentlig överenskommelse i teamet har peda-
gogen, av naturliga skäl säger de, blivit samordnare för ärenden som gäller 
förskolebarn. 

Det är först i samtalet om pedagogens bidrag till teamarbetet som Alfa ta-
lar om lek och lärande. Beda säger att det är lek och inte träning som utveck-
lar barnet. De uppfattar att föräldrarna uppskattar att pedagogen bidrar till att 
träningen blir lekfull. Deltagarna talar om lek för lust och glädje samt att 
stödja det som är naturligt mellan barn och föräldrar. Pedagogen äger kun-
skaper om barnet, om leken, om det tidiga samspelet och vet att bygga på 
barnets starka sidor. Den kunskapen har inte de andra yrkeskategorierna och 
det förväntar sig inte heller föräldrarna. Pedagogen pratar inte om det man 
gör, utan visar föräldrarna vägen till det tidiga samspelet.  

6.1.4 Metakommunikation och andra reflektioner  
I Alfa inbjuds till metakommunikation genom den reflekterande gruppen vid 
första fokusgruppstillfället, vid skattningen och under det andra fokus-
gruppstillfället.  

Skattning 
Alfa skattar fokusgruppen på en tiogradig skala111 där den första frågan är i 
vilken mån deltagaren delgivit sina uppfattningar om specialpedagogisk 
kompetens.  

                               
111 se bilaga 2.1-2.2 



 166 

Tabell 6.2. Skattning och talutrymme i Alfa, första fokusgruppen 

Deltagare 
Påbyggnads-
utbildning 

Procentuell 
del av  
talutrym-
met 

Procentuell 
del av egna 
koder som är 
bärande 
inlägg112  

Delgivit 
upp-
fattning 

Har 
annan 
uppfatt-
ning 

Kompe-
tensut 
veckling 
överens- 

Har 
tillräcklig 
kompe-
tens 

Cilla Saknar 3 71 2 1 4 6 
Frida Spec.ped + 

minst 60 p 3 38 8 2 8 10 

Eva Kurser om 
minst 60 p  6 57 8 1 8 10 

Ada Spec.ped + 
poängkurser 7 65 7,5 0,5 7,5 8,5 

Hedda Magister-
utbildning  7 33 7,5 2,5 8,5 8,5 

Gerd Spec. lärare+ 
poängkurser 7 67 9 1 9 9 

Disa Kurser >60 p 8 53 7 1 6 7 
Beda Spec. ped + 

poängkurser 14 61 5 5 5 9 

Gruppen  24 3     
Oidentifierad  2   Medelvärde 
Moderator  20  6,75 1,75 7,00 8,50 

Sambandet mellan talutrymme och delgivande av uppfattningar samstämmer 
hos Cilla som har det lägsta antalet turer. Hon markerar med tydlighet att 
hon inte delgivit sin uppfattning. De inlägg hon har gjort har huvudsakligen 
varit bärande, med återkopplingar eller utveckling av utsagor när frågor 
ställts till gruppen. Resultatet av andra skattningsfrågan visar att det som 
sagts överensstämmer med deltagarnas uppfattningar. Beda, som använt det 
största talutrymmet, markerar att hon har mer och annat att säga. Hon har 
huvudsakligen infört och vidarefört grundläggande uppfattningar samt givit 
återkopplingar på ställda frågor. Hon tillhör de fyra deltagare som, utöver 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, har ytterligare studier. Tredje 
skattningsfrågan om samtalets överensstämmelse med den egna kompetens-
utvecklingen ger, tillsammans med skattningen av tillräcklighet i kompetens, 
en indikation om egna och andras förväntningar. Att ha specialpedagogut-
bildning eller annan omfattande påbyggnadsutbildning, tycks utifrån utfallet 
inte göra någon skillnad. Grundläggande kompetens från förskollärarutbild-
ning och en god teoretisk bakgrund för den praktiska verksamheten, ses som 
mest betydelsefullt i Alfa. Cilla, som inte har påbyggnadsutbildning, visar i 
sin skattning att hon upplever kompetensen otillräcklig. Det är kombinatio-
nen av teoretiska kunskaper och erfarenhet av praktiskt arbete med barn, 
som Alfa framhåller är kompetens. 

                               
112 Koder 1-3 se bilaga 6 
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Den reflekterande gruppen 
Den reflekterande gruppen, funderar över varför deltagarna har svårt att klart 
formulera sin kompetens. De undrar om det är en yrkeskultur som inverkar 
på en begränsad förmåga att uttrycka de egna kunskaperna. Själva poängte-
rar de att ”lyhördhet” och ”helhetsbild”, är betydelsefulla delar av kompeten-
sen. Uppgiften att samordna teamens åtgärder och insatser för det enskilda 
barnet, som visserligen inte är uttalad men ändå given, ser de som en bekräf-
telse på att teamens övriga medlemmar uppfattar och drar nytta av helhets-
perspektivet i pedagogens kompetens. Svaren på skattningsfrågan om de har 
andra erfarenheter och uppfattningar än vad som framkommit under fokus-
gruppens samtal, visar att påbyggnadsutbildning gör skillnad. Fyra av de åtta 
deltagarna har påbyggnadsutbildning. Tre av dem skattar att de inte har nå-
gon annan uppfattning än vad som framkommit (0-0,5), en har annan upp-
fattning (4,5). Av de fyra som saknar påbyggnadsutbildning anger tre att de 
har annan uppfattning (7,5-9). I övriga frågor finns inte motsvarande skillna-
der. Deltagare som inte har påbyggnadsutbildning anger att de i högsta grad 
(7,5-9) har tillräcklig kompetens för uppdraget.  

Det andra fokusgruppstillfället 
Disa och Gerd är inte med vid andra tillfället. Istället deltar Amanda som 
inte var med vid första tillfället och Berta som då deltog i den reflekterande 
gruppen. Alfa berättar att det planeras en habiliteringsutbildning, för samtli-
ga yrkesgrupper i teamen. Deras uppdrag ska bli länsövergripande och spe-
cialiserat främst avseende diagnosgrupper. Det aktualiseras då de tar del av 
sekvenserna om utbildning från det tidigare fokusgruppstillfället. Den plane-
rade habiliteringsutbildningen beskrivs vara inriktad på den gemensamma 
kompetensen i teamet. Utbildningen ger, det som specialpedagogutbildning-
en inte omfattar, exempelvis kunskaper om utveckling och avvikelser. Det 
övergripande temat för fokussamtalet är nu skillnader mellan kompetenser i 
teamet. Samtliga yrkesgrupper förväntas arbeta pedagogiskt, säger Beda 
kritiskt. Alla ska kunna handleda och vara insatta i barns utveckling. Hon 
menar att pedagogerna slätat ut sig och inte framhållit sitt kunskapsområde.  

 
31 Beda Vi kan barns utveckling, vi kan barns normala utveckling och sen det här 

med barns - med olika funktionshinders-utveckling. Det ingår ju inte i 
specialpedagogutbildningen. Och det får vi lära oss mer av erfarenhet 

32 Eva och det är det - avvikelserna som jag tycker vi lär oss inom habiliteringen. 
Man lär sig hur det kan vara i olika diagnoser och olika ~ - det är kanske 
det som ska lyftas fram inom specialpedagogiken? 

Det är genom att man tar del av det som sagts i det tidigare fokussamtalet, i 
ljuset från gjorda förändringar, som det upplevs angeläget att tydliggöra den 
specialpedagogiska kompetensen: 
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53 Frida …”Vad är det för skillnad ~ mellan en arbetsterapeut och en specialpeda-

gog” och då brukar jag säga att ”Ja ska man ta fram ett schema – bilderna – 
så kanske arbetsterapeuten kan ta fram tjusigare bilder än vad pedagogen 
kan. Men pedagogiken är ju sen att få personalgruppen att utföra schemat”. 
Det tycker jag är pedagogik. 

54 Gruppen Ja mm 
55 Beda En sak som dyker upp i huvudet på mig nu, det är tycker jag - Arbetstera-

peuten kanske tittar mer på barnet inifrån medan vi tittar på barnet utifrån - 
i ett sammanhang. Logopeden - behandlar tal och språk - oralmotoriska 
svårigheter. Vi tittar på det friska hos barnet. Det hade vi också pratat om 
där. Vi försöker liksom se - det som är utvecklingsbart och friskt. Och 
utifrån det liksom komma in och komma åt svårigheterna. 

Pedagogisk kompetens handlar om pedagogisk skicklighet i arbete med vux-
na, om förhållningssätt liksom om perspektiv på barn och utveckling. Be-
greppet helhetssyn berörs inte alls den här gången. Kunskap om leken fram-
hålls som ett pedagogiskt arbete som aktiverar det friska hos barnet och byg-
ger vidare på barnets förmågor. Skillnaden mellan pedagogens barnverk-
samhet i habiliteringen och verksamheten i förskolan är just pedagogens 
direkta lek med barnet. Amanda framhåller leken som specialpedagogisk 
intervention och talar om betydelsen av handledning från kollegor i verk-
samheten. Hon har inte specialpedagogisk påbyggnadsutbildning och är jäm-
förelsevis ny inom habiliteringen. Då säger Hedda: 

Så tänker jag också på den här biten, som jag inte tror vi får inom utbildning-
en. Det här med ~ -var man är i habiliteringsprocessen - att man lyssnar in 
föräldrarna - vad vill de att man ska jobba vidare med? För vi kommer aldrig 
någonvart om man ska börja jobba med någonting som inte föräldrarna är 
motiverade till eller inte ens är. Och det är ju pedagogik i det här, tänker jag. 
Att inte köra på – ~- när man inte är på den nivån i ~ och det här med att vil-
ken del man har, i föräldrarnas habiliteringsprocess på något sätt. Det tror jag 
inte att man får på någon utbildning, utan det handlar mer om - både att man 
känner in själv och sen i teamarbetet och – det här med att man verkligen 
lyssnar på föräldrarna och ja det är så mycket i det - som är lite så svårt att ta 
på men som ändå är jätteviktigt. (tur 145) 

Pedagogik beskrivs som något som man inte kan utbildas till. Det är mer en 
känsla av närvaro eller ”timing”. Pedagogik är att finna föräldrarna där de är, 
på samma sätt som deltagarna vid förra tillfället talade om helhetssyn i för-
hållande till barnen. De önskar sig en slogan som på ett enkelt och lättförstå-
eligt beskrev den pedagogiska kompetensen.  

Kompetens är som tango – den reflekterande gruppen 
Den reflekterande gruppen innefattar nio pedagoger113. Fyra av dem deltog i 
den reflekterande gruppen vid det första fokusgruppstillfället. De inleder 

                               
113 Fiktiva namn Agneta, Britt, Catrine, Dagmar, Emily, Felicia, Gunnel, Hanna och Karla 
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med att säga att fokusgruppen den här gången var tystare. En annan reflek-
tion är att man talat om kompetens som spets och bredd, liksom hur det bi-
drar till barns och familjers bästa. Risken med spetskompetensen, som den 
reflekterande gruppen ser det, är att den blir personanknuten. Föräldrar efter-
frågar spetskompetens, eftersom information idag är lättillgänglig och att 
föräldrarna blir uppdaterade. Cathrine menar att oavsett om samtliga yrkes-
grupper i teamen läser pedagogik så är pedagogik ändå en specialisering. 
Hon använder flera metaforer för att beskriva att arbetet är omfattande och 
komplicerat. Först är det som detektiv i arbetet med helheten, sökande efter 
kunskaper. Pedagogiska idéer utvecklas därefter utifrån insikter om barnets 
och familjens möjligheter. Den pedagogiska rollen är självklar och att kom-
petens innebär förmåga att finna gångbara vägar till utveckling. Förhållandet 
mellan bredd och spets i pedagogisk kompetens beskriver Cathrine i nästa 
metafor – vävning. Specialpedagogen hanterar många trådar, erfarenheter 
och kunskaper ingår i väven.  

Några deltagares reflektioner är att högskolan bör arbeta för specialpeda-
gogernas legitimation och att se över specialpedagogutbildningen. Anled-
ningen till att det är svårt för enskilda specialpedagoger att formulera sin 
kompetens, är att lärarhögskolan och specialpedagogutbildningen inte har 
tillräckliga kunskaper om det som är centralt för pedagogiskt habiliteringsar-
bete, nämligen funktionshinder och dess konsekvenser. Britt menar däremot 
att utökad kunskap om själva funktionshindret knappast är centralt för deras 
kompetensutveckling. Hon pekar på det hon menar är relevant, leken: 

Blandar vi inte ihop det att vi ska veta mer om funktionsstörningar? ~~- Det 
handlar ju om leken tänker jag. Det är ändå vår specialitet. Men att vi måste 
ha en annan sorts lek för det funktionsstörda barnet så att säga …[Hänvisar 
till det som sagts om skillnaden mellan leken i förskolan och habiliteringens 
barnverksamhet] Jag tycker det är så helt annorlunda. Vi måste vara med och 
försöka få det här lilla barnet aktivt på något vis. Och då måste vi också veta 
mer om barnets funktionsnedsättning. Till exempel en utvecklingsstörning - 
så vet vi att de har en dålig drive och motivation. Eller är barnet koncentra-
tionsstörd, så vet vi att de har en dålig efterkontroll eller - Det liksom är det 
här vi ska föra ut. Men det är ju den kunskap som är specifik tänker jag! För 
det kan ingen annan yrkesgrupp. På det viset va, utifrån och så tror jag att det 
var någon annan som sa - Alla sa det här men det var olika personer som sa 
det ” Och så sa någon för vi måste möta barnet på olika nivåer. Och det kan 
ju vara på olika nivåer i sin emotionella utveckling eller i sin finmotoriska 
utveckling och det tycker jag är en stor specialitet mot de förskollärare vi mö-
ter ute. (tur 67) 

Britt påtalar att den pedagogiska interventionen är lekstimulans. Den reflek-
terande gruppens samtal är dynamiskt, fullt med reflektioner och skratt. De 
poängterar att två roller framstått i fokusgruppssamtalet - att vara pedagogisk 
handledare och att arbeta direkt med barnet i utredningar, i lek och i direkta 
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möten. Rollerna får inte blandas ihop utan måste förtydligas. Gunnel har ett 
förslag till en enkel slogan för kompetensen: 

Nej men - Det finns en slogan redan - tycker jag Om jag tänker så – hur gör 
man när man dansar tango? - Då är man två stycken som ska följas åt! Och 
man går några steg framåt. Två steg fram, ett bakåt ibland och ibland snurrar 
det runt fort som bara den! Och man kan lyfta på foten och snurra till lite 
grann! Och då tycker jag att det är så här – kunskap - glädje och så lite tango! 
(tur 65) 

Metaforen ger ord för en kompetens som är mångfacetterad, vilket kräver 
kunskap och samverkan. Den är lustfylld och kräver följsamhet i svängarna. 

6.1.5 Sammanfattning 
Det övergripande tema som framträder främst under första fokusgruppen i 
Alfa är erfarenheter och kunskaper.  

 

 

Figur 6.1 Alfa – Kunskap och erfarenheter 

Kompetens är att äga kunskaper som uttrycks vara teorier, forskning och 
praktiska erfarenheter av arbete med barn i olika miljöer. Alfa har en gedi-
gen bakgrund av just kunskaper och erfarenheter. Påbyggnadsutbildningen 
tycks inte ge påtagliga spår i yrkesspråket, utifrån vaga formuleringar som 
”bra att ha med sig”. Främst relaterar deltagarna kompetensen till kunskaper 
om barn, grundlagda i förskollärarutbildningen. Då framträder barnet, läran-
det och leken.  

Diagnos är ”något att ha kunskaper om”, ett teoretiskt kunskapsbegrepp. 
Här betonas snarast erfarenheter från möten och arbete med barn. Alfa an-
vänder inte begreppen handikapp eller funktionshinder. De gäller barn, 
”grupper av barn” samt förskolebarn eller skolbarn. Termen avvikelser an-
vänds knuten till utveckling. Vid ett tillfälle talar deltagarna om barns svå-
righeter. Annars handlar det om möjligheter och det friska hos barnet. Det 
blir liv och engagemang i samtalet om den praktiska pedagogiska kompeten-
sens bidrag till teamarbetet. Då framträder metaforer, skratt och olika för-
stärkningar. Tvärkulturell kompetens utvecklas genom erfarenheter av prak-
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tiskt arbete i olika kulturer, först förskolekulturen, sedan i den tvärfackliga 
teamkulturen. Kompetens innebär att vara den som ”länkar samman” genom 
att ha närhet till barnet, familjen och verksamheten i förskolan. Metaforen 
”länk” används av flera deltagare. Det står för pedagogen som går mellan 
vardagligt liv i praktisk verksamhet och landstingets mer tillfälliga behand-
lingar.  

6.2 Yrkesgruppen Beta 
Beta är en yrkesgrupp om åtta medlemmar, där sex specialpedagoger deltar i 
båda fokusgrupperna. De är utbildade förskollärare från åren 1966-1986 och 
har påbyggnadsutbildning. Anställningstiden vid habiliteringen är från fem 
år till 21 år. Två av deltagarna genomgår utbildning till specialpedagog vid 
första fokusgruppstillfället. En av har speciallärarutbildning sedan 20 år. Två 
redovisar övriga studier om 20-40 poäng. De har här fått namnen Alva, Bo-
dil, Cecilia, Dora, Erika, Fia, medelåldern är 53 år, i åldersspannet 45-60 år.  

Tabell 6.3. Topik- och turtagningsanalys i Beta, första fokusgruppen.  
Sekvenser 
Topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vida-
reför 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Op-
position 

Meta-
kom 

Fråga 

Helhets-
tänkande 24 ABCD 5 5 2 13 2 0 5 (3) 

Utbildning  10 ABEF 
Grupp 2 2 1 6 (1) 0 0 0 

Lärande  4 AB 
Grupp 1 2 0 1 0 0 0 

Interaktion  
i teamet  11 ADF 

Grupp 1 4 0 6 0 0 0 

Samverkan 
m. föräldrar  60 Alla 6 11 5 27 1 7 9 (7) 

Kompetens-
utveckling  9 ABDF 4 2 0 1 0 1 1 

Specialpeda-
gogens roll  12 ABCEF 

Grupp 3 2 0 7 0 0 1 

Utbildning 13 BDE 
Grupp 2 2 3 4 0 2 3 (3) 

Barnet i 
fokus  13 ABDEF 

Grupp 2 0 2 7 0 0 2 

Kompetens-
samverkan  21 ABCDE 

Grupp 2 5 0 7 2 3 3 (1) 

Pedagogens 
dilemma  27 ACDEF 

Grupp 1 4 1 14 0 1 5 (3) 

 204  29 39 14 93 5 14 25 

Den första fokusgruppen genomförs under knappt en timme. Betagruppen 
talar efter en inledning om helhetstänkande, om kompetens ansluten till 
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kompetensutveckling samt i relation till teamet och inventerar därmed, utan 
att känna till dem, kommande fokusområden. Samtalet har följande ämnen; 
helhetstänkande, barn och lärande, utbildning och kompetensutveckling, 
interaktion och samverkan, och pedagogen och dilemmat. Samverkan med 
föräldrar är den sekvens som är mest omfattande. Där bidrar samtliga delta-
gare genom att införa eller utveckla grundläggande uppfattningar om föräld-
rasamverkan. 

6.2.1 Specialpedagogens kompetens 
I Beta bildar deltagarna turtagningskedjor där de bygger sina uttalanden på 
varandra, lyssnar och ställer frågor. Bodil inleder samtalet med att introduce-
ra begreppet helhetstänkande:  

 
2 Bodil …Vi kom in på det här vackra ordet om helhetstänkande. Som ju kan 

betyda väldigt mycket. Men just att se till inte bara barnets - utan också se 
till familjens styrka och miljön runt omkring. Det var i stora drag mina 
tankar om det. 

3 Cecilia Se till barnets helhet/styrkor. Våga se kompletterande, alltså vad kan jag 
komplettera med. Det börjar någonstans i Jaget, att ett barn ska känna att 
”jag kan” Det är inte så enkelt. 

4 Moderator  Och det är den specialpedagogiska kompetensen att söka det? 
5 Cecilia   Jaa -Ibland måste barn visa föräldrar vägen. 
6 Alva Det kan jag hålla med dig lite i det. Att det är en viktig del i habiliterings-

arbetet - för det är lätt att se bara delar av barnet och det som faller på oss - 
är att knyta ihop det. Och se hela barnet i sitt sammanhang. 

7 Dora Det ligger i vår yrkeskunskap också att ha kunskap om alla delarna 
7.2 Alva Mmm 
8 Bodil Du tänker på det sociala och det psykiska, det fysiska  -  alla bitarna?/ 
9 Cecilia och vilka redskap man har att hantera det. Hur det går att komplettera/ 
10 Alva att hitta sätt i vardagen - att barnet ska tycka det är roligt och meningsfullt. 

Jaa - att göra olika aktiviteter/ 
11 Bodil Skapa positiva ringar på - utvecklingen/ 
11.2 Alva Jaa 
12 Dora  det här med att se helheten 

Gränsen mellan det medicinska och det specialpedagogiska inte är enkel att 
dra. Barns funktionella svårigheter, hanteras medicinskt i sina delar och ges 
pedagogisk problemlösning. Det är tvärkunskapen som ger helheten. Alva 
och Bodil utvecklar tankekedjan med att utgå ifrån barnets utveckling i sin 
helhet, liksom om betydelsen av barnets olika miljöer. Det handlar om att 
bygga på förmåga och möjligheter. Bodil säger att helhetstänkande, att 
”komplettera” där föräldrarna ”inte räcker till”, har hon med sig som förskol-
lärare och genom sina yrkesverksamma år inom barnomsorgen. Fia stödjer 
därefter med att säga att skillnaden mellan förskollärarutbildningen och lä-
rarutbildningen tidigare låg i just helhetstänkande. I lärarutbildningen kon-
centrerade man sig på barnet och dess lärande. Då det gäller lärande beskri-



 173 

ver de kompetensen som förmågan att arbeta i två steg. Först kartläggs bar-
nets lärande och utveckling. Därefter kommer det som de upplever är cent-
ralt i deras uppdrag - arbetet med föräldrarna, som beskrivs i termer av möte. 
Det är att samverka med föräldrar och se deras förutsättningar att stödja bar-
net. 

 
28 Alva …Men det som jag tycker nu känns viktigt det är ju - det här också att vi 

som specialpedagoger inom habiliteringen noga kan kartlägga; ”hur lär sig 
det här barnet” -  barnets strategi för att lära sig nya färdigheter och vad 
har – vad har [småskrattar ] föräldrarna för förutsättningar att hjälpa bar-
net att lära barnet det! Det är också en viktig del tycker jag att ää vi kan 
inte gå in och bara jobba direkt med barnet. För vi måste jobba - tillsam-
mans med föräldrarna/ 

29 Bodil  respektera dom föräldrarna också/ 
30 Alva för att sen kunna stödja barnet hemma - i olika situationer. – jag tänkte på - 

vi måste hela tiden jobba i två led- för vi måste först se till att det blir ett 
möte med föräldrarna 

31 Gruppen Mmm  
30.2 Alva oavsett var de är någonstans - och få en ingång där  och sen - via dem eller 

tillsammans med dem - hitta ett sätt att förhålla sig till barnet. 

Förutsättningarna för deras kompetens ligger i interaktionen i teamet, fort-
sätter Dora. Det är i samverkan med andra yrkesgrupper som de skapar ett 
underlag för det pedagogiska arbetet. Här är deras kompetens specifik, jäm-
fört med de specialpedagoger som arbetar i skolan, då den är grundlagd i 
teamsamverkan.  

Arbetet med föräldrar är en unik del i kompetensen. Det beskrivs som en 
lärprocess i flera steg från första mötet med föräldrar som just fått klart för 
sig att deras barn har ett funktionshinder. Erfarenhet är att föräldrar först 
måste få information om funktionshindret, därefter kan familjens behov kart-
läggas. Föräldrarna erbjuds utbildning och föräldracirklar så att de på det 
sättet får en bättre utgångspunkt för sin medverkan i habiliteringsprocessen. 
Deltagarna använder flera metaforer för att belysa det pedagogiska syftet i 
arbetet med föräldrarna. De belyser pedagogiska åtgärder som syftar till att 
ge föräldrarna förutsättningar för en aktiv medverkan i en familjeorienterad 
habilitering. Uppdraget beskrivs mycket konkret med en praxisanknuten 
kompetens inom tre övergripande områden som går i varandra. Det är arbetet 
med barn, huvudsakligen i åldrarna från noll till sju år, med familjen och 
med information till förskolan. Arbetet med barnet innefattar både utredning 
och intervention, där arbetet med föräldrarna sker parallellt. Det händer att 
föräldrarna har samma diagnos som barnet, vilket gör familjearbetet ytterst 
komplext. Kontakten med förskolan innebär konkret och praktisk informa-
tion om funktionshindret och planering för fortsatt samarbete mellan föräld-
rar, förskola och habilitering.  
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6.2.2 Att utveckla kompetens 
Samtalet om hur kompetensen utvecklas handlar om kunskaper, om special-
pedagogens roll och om utbildning. Beta börjar med att ge en övergripande 
struktur av hur kompetens utvecklas till ”en helhet”. Specialpedagogens roll 
utvecklas och formas i fortbildning, genom teamarbetet och i möten med 
barn och föräldrar. Arbetet ger en ständig kunskapsutveckling. Erika och 
Dora är mer aktiva i samtalet om utveckling av kompetens. Erika, som går 
specialpedagogutbildningen, säger att då hon började sina studier insåg hon 
att arbetet i habiliteringen hade inneburit en grundläggande utbildning i sig. 
Först upplevde hon därför att specialpedagogutbildningen inte tillförde nå-
got. Därefter har hon fått en annan uppfattning. Hon har givits en ”helhets-
syn på människan”. Specialpedagogutbildningen ger henne möjligheter att 
själv forma sin utbildning. Det och att utbildningen har studenter med olika 
inriktningar gör den lärorik. Dora som gått påbyggnadsutbildningen för tio år 
sedan och därefter läst ytterligare kurser säger:  

 
111 Dora Ja det jag skulle säga att när jag gick mina 20 p i Göteborg för Ingrid 

Liljeroth och Lennart Danielsson - Det är mina metoder som jag har med 
mig sedan dess då och som jag har lärt mig oerhört mycket av. Mycket 
mer än vad vi trodde då vi var där [hör inte]  

112 Bodil Den boken kan man läsa om och om igen. Den är som en bibel. Som man 
kan hitta nya tankar, ju mer man läser, ju mer insikter man får - ju mer kan 
man ta till sig av den boken. Och jag kan upptäcka nya saker. Jag har läst 
den tre gånger [småskrattar] å jag upptäcker nya, nya rön och nya idéer, 
som jag får när jag läser den - Så det kan jag förstå att du tycker! [små-
skrattar] 

Deltagarna i Beta beskriver därmed att integrerade teorier blir underlag för 
praktiskt arbete och skapar strukturer som fungerar som direkta metoder.  

6.2.3 Pedagogens bidrag till teamarbetet 
Då fokusområdet om specialpedagogens bidrag presenteras säger Alva att 
hon tänker mycket på det och att det ibland känns som det inte är så bety-
dande. ”Ja usch” suckar gruppen – bidraget är inte enkelt att formulera. Eri-
ka säger bestämt att de bidrar genom att sätta barnet i fokus. Att det är bar-
net det handlar om. De andra yrkeskategorierna fokuserar, utifrån sina re-
spektive kompetenser och utifrån uppdraget, på det barnet inte kan. Kolle-
gorna i teamet uppskattar att pedagogen ser till att det blir lustfyllt och 
möjligt för barnet. Som pedagoger bidrar de med tips om hur behandling och 
träning kan vardagsanpassas i lek och dagliga aktiviteter för det lilla barnet. 
Det är just samverkan som är så stimulerande visar nästa exempel.  

 
121 Ada …i teamet när man sitter och pratar så är det så att – så  jag håller med dig 

om det! - att vi kan liksom titta på helheten och man ställer frågor och man 
diskuterar utifrån en helhet! 
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122 Dora Och möjligheter 
123.1 Alva och möjligheter ja. Och sen blir det mycket sen! Sen blir det tydligt i den 

praktiska hanteringen sen - om man är med sjukgymnasten ~ när man ska 
göra någonting  

124.1 Bodil Mm 
123.2 Alva Då blir det väldigt tydligt sen – för då är det -  det är ju sjukgymnastens 

profession att se den lilla delen och sen så bygger vi på med helheten. Det 
blir ju så himla bra! 

124.2 Bodil Ja  
[Erika säger något som inte hörs]  
125.1 Alva Så  det är likadant vilken/ va sa du? 
126 Erika Ja det är ju då det är roligt! 
125.2 Alva Jaa 
127 Bodil ”Har du några tips på hur man kan jobba med den här funktionen? På ett 

sätt som passar Kalle ”- som ju bara är så här 4 år.  ”Kan man göra det när 
man bara är fyra år?”  kan sjukgymnasten faktiskt också säga å arbetstera-
peuten 

128 Dora och tipsen som du säger då, det är pedagogiska strategier för hur man ska 
nå det - så att säga 

Pedagogen bidrar med pedagogiska strategier. Citatet visar att deltagarna är 
måna om att verkligen ”höra” varandra. De bygger en gemensam förståelse. 
Pedagogens dilemma, menar de, är att deras bidrag inte är så unikt. 
 
137 Cecilia …Man kan prata om så mycket som helst men att verkställa tycker jag 

många gånger  att jag får göra. – Man kan prata om kommunikation –om 
att ge och att ta - att de gör det. Men ”gör det och gör det”. Man pratar 
mycket om att man ska göra. 

138 Alva Jag tror det är väldigt diffust. Jag tror att alla / 
138.2 Gruppen  ja [suckar ] 
138.3 Alva kan detta. Jag tror att det är vårt stora problem att alla kan det.  Och alla är 

liksom pedagoger 

Ambitionen med en övergripande kompetens och ett helhetsperspektiv ger 
pedagogen ett dilemma. Kunskaperna är breda snarare än djupa och pedago-
gen upplevs därmed inte ha specifik kompetens. Därför är samverkan i tea-
met betydelsefullt. Men Dora avslutar med att säga ”Det gäller att verkligen 
tala om vad min profession är”. 

6.2.4 Metakommunikation och andra reflektioner 
I Beta gör deltagarna öppna återkopplingar till varandra med uttalanden som 
”det håller jag med om”, eller ”jag förstår vad du menar”. Det förekommer, 
vad som är ovanligt i andra grupper, att motsatta uppfattningar uttalas öppet. 
I Beta ställer man frågor till varandra, visar en slags genuin nyfikenhet.  

Skattningen 
Deltagarna skattar fokusgruppen på en femgradig skala (bilaga 2.3-2.5).  
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Tabell 6.4. Skattning och talutrymme i Beta, första fokusgruppen  

Deltagare 

Påbygg-
nads-
utbildning 

Procentu-
ell del av  
talut-
rymmet 

Procentu-
ell del av 
egna 
koder 
som är 
bärande 
inlägg114  

Positiv 
upplevel-
se av 
samtalet 

Har 
uttalat 
min 
uppfatt-
ning 

Uppfatt-
ningars 
överens-
stämmel-
se 

Fler och 
andra 
upp-
fattningar 

Cecilia Spec. lärare  8 46 5 5 5 0 

Fia Spec.ped+ 
poängkurser 8 44 4 4 4 3 

Erika Under 
utbildning 10 60 5 4 4 4 

Dora Spec. ped + 
poängkurser 11 46 4 3 4 3-4 

Bodil Under 
utbildning 18 39 4 4 4 2 

Alva Spec.ped 19 41 4 4 4 1 
Grupp 11           
Oidentifierad 4     Medelvärde 
Moderator  9   4,3 4,0 4,2 2,3 

Cecilia som använt det minsta talutrymmet anger att hon kunnat delge sina 
uppfattningar. Det tycks inte vara begränsande faktorer i fokusgruppen, som 
i det här fallet gör att hon uttalar sig i mindre omfattning än sina kollegor. 
Vid nästa fokusgrupp är det också hon som tar det största talutrymmet. 

Det framgår, av skrivna kommentarer att deltagarna uppskattat möjlighe-
ten att ta del av varandras uppfattningar. De har inte handledning. Därför får 
samtal under ledning en särskild betydelse. Någon skriver ”Därför var detta 
ett spännande och givande samtal”. Två deltagare anger att det var viktigt att 
få sätta ord på egna funderingar och ta del av andras: 

jag upplevde; så bra att höra alla tankar som blev synliga + att själv sätta ord 
på det som bara ”utförs”-”händer” 

Någon skriver att det är betydelsefullt för dem som specialpedagoger att 
formulera sig kring arbetssättet och att det sker alltför sällan. En deltagare 
förtydligar de uttalanden som gjorts om kompetensen helhetssyn, barnet och 
den familjeorienterade habiliteringen.  

Vi pratade mycket om Helhetssyn ur ett Ekoperspektiv samt om kunskapen 
vad det gäller lust och motivation i samband med utveckling och lärande. Att 
se möjligheter och inte hinder och att lyfta upp starka sidor samt respektera 
och stödja familjens val i ett Familje/Närmiljöorienterat synsätt. 

                               
114 Koder 1-3 se bilaga 6 
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Samtalet om kompetens, att förtydliga och förklara, uppfattas som konkret 
och nära den praktiska verksamheten. Verksamhet som inte reflekteras kan, 
utifrån ovanstående kommentarer, uppfattas förbli obekräftade eller något 
som bara ”händer”. Reflektionen gör att dessa händelser, själva verksamhe-
ten, blir tydliggjord kanske främst för pedagogerna själva. Talutrymmet 
tycks inte vara förknippat med roll eller person. Deltagare som använder 
större delen av det gemensamma talutrymmet, förstärker andras utsagor, 
ställer frågor och på annat sätt interagerar i samtalet mer än de övriga.  

Det andra fokusgruppstillfället 
Vid det andra fokusgruppstillfället är gruppen kritisk till sina formuleringar. 
De är måna om att jag som forskare ska förstå underlaget. Det blir ett meta-
kommunicerande samtal om sättet att beskriva helhetssyn som professions-
anknuten. Dora frågar varför de inte pratat om förhållningssätt och bemö-
tande. Alva undrar om det kan bero på att de kanske tyckte att det var ”för 
allmänt”. I Beta var det första fokussamtalet mycket konkret praktikanknu-
tet. Samtalet om kompetens uppfattas som en konstruktion:  

 
46 Dora Jag tror det som Alva säger att vi – man fastnar i något slags tänkande. Att 

vissa saker tror man är för enkelt, så kommer inte det fram - Det som det 
egentligen är! Ja. Man konstruerar någonting som… 

47 Alva Ja jag tror det 
48 Gruppen  Ja, mmm 
49 Alva Men nej m ja [paus 20 sek ] jag har tänkt på det här med att man pratar om 

ADL färdigheter och så där att det är sån skillnad! Det kanske är så att 
arbetsterapeuten tittar på vissa saker och har barnet möjligheter att göra 
detta eller ska det vara något hjälpmedel till? Sen är det vi som pedagoger 
som, som ska se till hur inlärningen går till med just det [Tankepaus] Det 
har vi inte heller med 

50 Moderator  Vad har ni inte med? 
51 Alva Nej det här att det handlar om att det  ää [skrattar] 
52 Dora  Är inte det metoden? Förhållningssättet och/ 
53 Alva Jaa själva inlärningen - Utifrån de förutsättningar som andra yrkesgrupper 

lägger 

Att benämna sin kompetens, tala om den och beskriva den på olika sätt, är en 
sak. Att sedan se det i text och ta ställning till sina uppfattningar ger upphov 
till reflektioner. Alva talar om att ”fastna i ett tänkande”. Tillfället att reflek-
tera kring det som sagts gör att saker kommer i ett annat ljus. Dora framhål-
ler sin uppfattning om förhållningssätt flera gånger, men det blir aldrig nå-
gon gemensam konstruktion. Kollegorna är inriktade på metakommunikatio-
nen av det tidigare sagda. De konstaterar att de då återkommit till talet om 
helhetssyn. De är tillfreds med att det framgår att de sätter barnet i fokus. 
Men Dora påminner om att andra yrkesgrupper också har barnet i fokus. 

 
178 Erika Att vi verkligen försökte se möjligheterna och sätta hela barnet i fokus och 

inte bara ta foten eller vad det var eller maskinen eller vad det är utan vi 
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ser barnet – det tycker vi är våran… 

179 Dora  Och förhoppningsvis inte bara vi som tänker så/ 
180 Gruppen  Nej precis 
181 Bodil Aktivitet och Delaktighet som ett jätte – alltså det är så självklart för oss. 

Att vi sätter in barnet - att barnet får vara mitt i och får vara aktiv och 
Delaktig i det som händer och att föräldrarna får vara med och bestämma! 
Där tycker jag också att man har fått reaktioner från andra som - ”Aha – är 
det så vi ska tänka”! 

182 Gruppen   Mmm 
183 Alva  Är det så? Jag fattar inte – är det inte barnet emellan oss? 

Dora och Alva, liksom Fia, menar att det ändå är ”barnet” som teamet har 
gemensamt. Bodil förtydligar att hon talar om ICF och att det som är nytt för 
andra yrkesgrupper, i en habiliteringsgemensam utbildning de deltagit i, 
ändå alltid varit grundläggande för pedagoger. Habiliteringskompetens får 
man över tid, genom arbetet i yrkesgrupp och team, säger Alva.  

Att reflektera över egna uttalanden 
Uttalanden kan gälla för stunden, eventuellt för att belysa någon annan del-
tagares uppfattning. Klippt ur sitt sammanhang blir det fragmentariskt, vilket 
gör att Bodil, exempelvis, undrar: ”Jag vet att jag har sagt det men vad me-
nar jag?” Dora frågar om något hon själv har sagt - att dra gränser för sin 
profession. Hon upplever att pedagoger är både kunniga och bra på att sätta 
gränser. Deras reflektioner bekräftar ändå det som sagts i det första samtalet. 
Det är ett dilemma att vara specialpedagog, då verksamheten är omfattande 
och bred. Specialpedagogik är informativ, demonstrativ och konkret säger 
Cecilia. Arbetet som utförs nära barn och familj ”är närgånget”. Diskussio-
nen om innebörder av ”närgångenhet” förtydligar Alva med en metafor:  

Jag förstår - Att vi kan inte bara vara uppe på ett teoretiskt plan hela tiden och 
samtala och samverka och berätta så! Utan vi måste vara som kirurgen, har vi 
sagt -  att vi måste vara nere på den här lilla - Vi måste på operationsbordet 
och in i kroppen och mixtra med det lilla. Det är det jag tycker är riktig speci-
alpedagogik. Då man bryter ner i sekvenser det man ska jobba med.  Sen 
bygger man upp det till en helhet och det är det jag tror du menar - när du sä-
ger närgånget och konkret. Man måste vara med hemma i familjen och prata 
vid matbordet samtidigt som man måste sikta på en handledningssituation å 
mormor och morfar, att det är bredden att det är både och -  Att det inte är 
bara det här, utan den stora helheten med organisationsnivå. (tur 313) 

Det framkommer att deras kompetensutveckling huvudsakligen är teamge-
mensam. Det specifikt specialpedagogiska är det svårare att få bidrag till. De 
saknar yrkesspecifik handledning och ser att fokusgruppssamtalen blivit en 
form av fördjupning och reflektion. Det finns en ökande trend att skaffa sig 
spetsutbildning i habiliteringen, säger de. Någon framhåller att deras spets 
faktiskt är barnhabilitering.  
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6.2.5 Sammanfattning 
I Betagruppens båda samtal relaterar de sin kompetens till det barnnära arbe-
tet. Det övergripande temat är helhetssyn. Det gäller barnet och miljöerna, 
föräldrarna och samverkan i teamet. De uttalar också att det är en helhetssyn 
de utbildas till genom specialpedagogutbildningen. 

 

 

Figur 6.2. Beta – Helhetssyn 

Deltagarna talar knappast alls om förskolan, handledning och konsultation. I 
talet om pedagogens helhetssyn eller helhetstänkande framhåller de barnet, 
sammanhanget, styrkan och möjligheter. De ser spetskompetens som förete-
else snarare än en förutsättning för kompetens. Utmärkande för samtalen i 
Beta är livlighet och engagemang. Samtliga har specialpedagogisk påbygg-
nadsutbildning, vilket kan vara en bidragande orsak till att deltagarna uppfat-
tar och tar för sig av handlingsutrymmet. 

6.3 Yrkesgruppen Gamma 
Gamma ingår i en större grupp pedagoger verksamma inom habilitering och 
rehabilitering i det egna landstingets organisation. Tre pedagoger från barn- 
och ungdomshabiliteringen bildar fokusgrupp. De kallas här Alma, Beata 
och Christina, medelåldern är 57 år. De är förskollärare utbildade under 
1970-talet. Två har genomgått speciallärarutbildning under slutet av 1980-
talet och har varit anställda inom habiliteringen i nära 20 år. Alma började 
sin anställning direkt efter specialpedagogexamen och har arbetat i åtta år.  

Det första fokussamtalet har tio sekvenser med ämnen som gäller relatio-
ner till barnet, föräldrarna, förskolan/förskollärarna, andra yrkesgrupper samt 
utbildning och lärande. Den pedagogiska kompetensen, uppdraget att ge 
specialpedagogisk intervention, liksom dess relation till andra arenor och 
samverkanspersoner, löper som en röd tråd genom samtalet. 
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Tabell 6.5. Topik- och turtagningsanalys i Gamma, första fokusgruppen  
Sekvenser m. 
Topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vida-
reför 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Oppo-
nerar 

Meta-
kom. 

Fråga 

Barnet i fokus  8 ABC 5 2 1 1 0 1 0 
Föräldrarna 31 ABC 6 8 3 (1) 22 1 6 5 (5) 
Interaktion i 
team  33 ABC 6 3 5 14 0 0 5 (5) 

Pedagog rollen  63 ABC 4 12 8 38 1 1 8 (6) 
Kompetens o 
roll  43 ABC 11 7 5 18 0 7 8 (5) 

Utbildning  29 ABC 5 3 8 12 0 2 6 (4) 
Det förändrade 
uppdraget 25 ABC 2 3 5 9 0 1 6 (5) 

Utveckling och 
lärande 23 ABC 6 3 2 11 0 2 3 (2) 

Lärande i 
vardag  19 ABC 3 4 1 10 0 1 1 (1) 

Samverkan  44 ABC 4 4 10 19 1 1 10 (10) 
 318  52 49 48 154 3 22 52 (43) 

6.3.1 Specialpedagogens kompetens 
Deltagarna inleder med att tala om barnet och om den konkreta pedagogiska 
interventionen. Specialpedagogisk kompetens tar sin utgångspunkt i barnets 
funktionella nivå på jakt efter pedagogiska strategier för barnets utveckling. 
Strategier är bland annat att studera barnets sociala och kommunikativa för-
utsättningar och hur barnet lär sig. Lärandet och lusten att lära, poängterar 
de, är förknippade med lek. Pedagogiska strategier är förhållningssättet - att 
bygga på det friska, att använda de starka sidorna. Det som är centralt i pe-
dagogens kompetens är inlärning och hur man lär ut. Pedagogen arbetar med 
lärande, lek och samspel. Samtalet om barnet, med betoning på möjligheter, 
leder vidare till att tala om förståelsen av pedagogisk intervention som mer 
än förströelse. Habiliteringens pedagoger följer barnen över tid. Därigenom 
är det möjligt att följa upp insatser, utveckla och pröva något annat. Förut-
sättningen är att föräldrarna är med. Pedagogisk kompetens är också att 
synliggöra utvecklingen för föräldrarna, säger Alma. 

Det är lite, det här tycker jag då,  att försöka plocka isär utvecklingen. ~~ 
Alltså att ta utvecklingen i små delar, att försöka synliggöra den för både - 
alltså först och främst för föräldrarna. Att - jag menar att lära sig prata, det är 
inte ~ att det kommer ut en massa ord, här [pekar på munnen]! Utan man 
måste ha begreppen, man måste träna sina sinnen. Att förklara det, är viktigt. 
~ Många gånger ser ju vi ~att dit vill vi nå med barnet. Att t.ex. ett barn med 
gravt funktionshinder ska kunna visa signaler. ~ - Vad vill vi med det? Vi vill 
att barnet ska bli så självständigt som möjligt, att kunna visa med signaler ~. 
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Att försöka förklara det genom att bryta ner i många små delar tycker jag är 
viktigt ~. (tur 16) 

Interventionen, som stöd för barnets utveckling, förekommer i ett socialt och 
pedagogiskt sammanhang. Då det gäller barn som har omfattande funktions-
hinder upplevs utvecklingsproblematiken som ”total” för såväl föräldrar som 
personal. Det kan handla om såväl språklig- som motorisk- och kommunika-
tiv utveckling som medför många hjälpmedel. När kartläggningar genomförs 
och avslutas handlar det om pedagogiska processer, för såväl föräldrar som 
barn. 

 
21 Alma Ja och så är det också när de andra t.ex. när psykologen gjort en utredning, 

~ har kommit fram till att barnet är t.ex. visuellt svagt. Vad ~är det man 
ska tänka på då? Att man kommer med pedagogiska råd! Vad är det man 
ska tänka på, utifrån det den utredning som är gjord? Oftast är det psyko-
logen! Vi gör ju också egna kartläggningar. ~[resonerar fram och tillbaka] 
~ Det här med att göra en kartläggning på ett barn, det är inte bara att man 
skriver ned färdigheter, att så här och så här är det. Att barnet är på väg att 
kunna det här och det här, utan det är alltså, en process hos föräldrar att 
medvetandegöra. Det är också att plocka ned utvecklingen – att medvetan-
degöra ”gör han det?”, eller ”det har jag aldrig tänkt på!”. Alltså att med-
vetandegöra:”visst - han är ju duktig där., han kan ju faktiskt det” och ”det 
kan han inte !” 

22 Moderator Du menar att era frågor i kartläggningen sätter igång..?  
23 Alma [Bestämt] Ja - sätter i gång processen! Alltså är det inte så viktigt - det här 

färdiga papperet kanske för föräldrarna, för de har medvetandegjorts alltså, 
satt igång processerna och sedan utvärderar man ju det med jämna mellan-
rum. Det tycker jag är viktigt, där gör man ju också synligt mycket, både 
starka och svaga sidor. 

Det är genom konkret erfarenhet av många barn, barnens utveckling och 
genom föräldrasamverkan, som kompetensen att möta familjernas behov 
utvecklas. Familjearbetet innebär teamsamverkan, där olika yrkeskategorier 
konsulterar varandra. Det är en pedagogisk kompetens att skapa kontakt med 
föräldrarna. I teamet är pedagoger den yrkesgrupp som har den tätaste kon-
takten med föräldrarna och blir kontaktpersoner. Det uppdraget gör att yr-
kesgruppens verksamhetsfält utvidgas. För pedagogen kan det innebära att ta 
emot förtroenden om problem som ligger inom kuratorns eller psykologens 
kunskapsområden. Problemen är inte alltid anknutna till barnet och dess 
funktionshinder, men är frågor som påverkar familjen och därmed det famil-
jenära arbetet. Kompetensöverskridande frågor kommuniceras i teamet. 

Pedagogens roll och barnets vistelse i förskolan gör att föräldrar vill ven-
tilera eventuellt missnöje med pedagoger verksamma i förskolan, särskolan 
eller i annan verksamhet. Föräldrarna önskar specialpedagogens hjälp att få 
personalen där att förstå och hantera barnet på ett bättre sätt. Gamma disku-
terar att pedagogerna vid habiliteringen under många år har givit handled-
ning åt och konsulterats av förskolan. Numera innebär uppdraget att ge in-
formation till förskolan. Pedagogen följer upp de utredningar man har gjort, 
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men tar inget ansvar för hur den pedagogiska interventionen genomförs i 
förskolan. Alma framhåller att det inte är deras ansvar och att det aldrig har 
varit det. Situationen har på det sättet blivit tydligare för dem som pedagoger 
men svårare för föräldrarna. 

 
78 Beata Det är ju, jag har haft svårt då, att släppa det här va! Så idag när man står 

här då och säger ; ”nej det här är inte min roll, inte min uppgift” eller man 
tänker så. - Man känner ju lite som att man sviker tycker jag! Fortfarande 
vill man ju va den som kan hjälpa familjen. 

79 Christina [Parallellpratar] Man vill ju att de ska ha det bra. Man bär ju den ånges-
ten på något sätt [blir avbruten och återfår ordet] att vi tar på oss den 
ångesten som vi inte behöver ta på oss. Alltså - det är inte vår bit att det 
ska funka på förskolan, egentligen, längre. Men vi ska samverka. Men, det 
är den biten som jag tycker är så himla svårt att veta - Var går gränsen för 
hur mycket vi ska gå in och/ 

80 Alma Det har blivit tydligare! 
81 Christina eller är det dom [förskolan] som ska. Det är egentligen så! De på förskolan 

ska ju kontakta oss! Känner man ju! Men de har ju liksom inte sett pro-
blemen på samma sätt! 

82 Moderator Det är inte de som uttalat problemen? 
83 Christina Nej, det är föräldrarna som uttalat problemen, och så ringer de till oss. 

Beata och Christina har arbetat i många år. De upplever att deras möjligheter 
att stödja föräldrar med specifika pedagogiska problem, har begränsats. Det 
är det som är ångestskapande. Alma säger att situationen har blivit tydligare, 
eftersom hon har varit tveksam till att habiliteringen blandat sig i förskolans 
pedagogik. Senare säger hon att det är svårt att be föräldrar vända sig till 
förskolans och skolans ledningspersoner med de pedagogiska specialpro-
blemen, då det saknas specialpedagoger i många kommuner. Här talar Gam-
ma om kompetens och insikter som de har, men som inte används. Rollen är 
idag inriktad på att vägleda föräldrar och informera personalen. Beata menar 
att det innebär att hon inte får ta del av barnets olika miljöer. Det är mest på 
lekoteket som hon träffar barnet och föräldrarna. Alma invänder att de ändå 
kan utföra utredningar och kartläggningar på förskolan. Hon menar att upp-
draget har renodlats och blivit tydligare och att hon känner sig mer profes-
sionell nu. Tillsammans med teamet avgör hon vad som behöver göras:  

 
106 Christina …Men om föräldrarna vill ha besök hemma så är vi skyldiga! Det är deras 

önskemål vi går på - om de vill ha mer av regelbundna besök en gång i 
månaden, och vad det ska vara, och hur det ska se ut får de bestämma. Det 
blir mer så, tydligt det tycker jag. Vi följer upp utredningar. 

107 Alma Man - jag ,jobbar mer mot hemmen, jag jobbar mot hemmet och har mer 
handledning mot hemmet än vad jag haft innan. 

108 Christina Jag också. 
109 Alma Jag tycker det är mer renodlat nu. Jag kan koncentrera mig på barnet på 

hemmet alltså - sen kan jag åka ut till förskolan och observera barnet där 
men jag gör mer utredningar - tillsammans med kanske sjukgymnasten 
eller logopeden och konsulterar dem å sen kanske man diskuterar med 
föräldern hur man ska jobba å så - så jag tycker det blivit enklare! 
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Deras kompetens är att omsätta de andra yrkesgruppernas utredningar till ett 
pedagogiskt sammanhang. Skillnaden är att i uppdraget som förskollärare i 
förskolan kunde de leda barngruppen och stödja barnens mer allmänna ut-
veckling. Som specialpedagoger i habiliteringen är de insatta i det som sär-
skiljer i barnets utveckling. De har utvecklat en tvärfacklig kompetens ge-
nom att arbeta med de andra professionerna i det samordnade teamet. Att de 
nu arbetar nära hemmet är inget nytt. Det var pedagogens uppgift under 
1970-talet. Då Beata och Christina började arbeta var det som hemundervisa-
re, så cirkeln är sluten. Det nuvarande upplägget kanske har gjort det enklare 
för pedagogerna, men de frågar sig om situationen har blivit bättre? Alma 
uttrycker att hon känner sig lugn. Utifrån barnets perspektiv är det kanske 
mer tveksamt, säger Beata. Alma menar att de andra yrkesgrupperna, som 
har tillträde till förskolan, kan se hur det fungerar. Förändringarna innebär att 
pedagogernas roll är tydligare, säger Alma. Beata och Christina ser det inte 
på riktigt samma sätt. Den pedagogiska rollen som rådgivare på förskolan 
har axlats av teamets andra yrkesgrupper. De båda är tveksamma till hur det 
fungerar i verksamheten. 

6.3.2 Att utveckla kompetens 
Utbildningen till specialpedagog ger kunskaper som ska förverkligas i prak-
tisk verksamhet, säger Gamma. Det är först i konkreta erfarenheter som 
kompetensen utvecklas. Det sker i samspel i teamet och i det direkta mötet 
med barnen. Det oväntade och oförutsägbara ger en ständig utveckling. De 
efterfrågar mer av egen pedagogisk kompetensutveckling. Ett önskemål är 
samtal i den egna yrkesgruppen, att lära av varandra med fallbeskrivningar 
och kanske auskultationer. Någon framhåller att de som pedagoger arbetar 
olika. Kompetensutveckling sker främst genom att man tar del av facklittera-
tur och att man samtalar i teamet med andra yrkesgrupper om barnen som 
utmanar deras kunskaper. 

 
172 Christina Kring varje barn har vi ett miniteam, till varje gång vi har mini team lär 

man sig någonting - Om det barnet och det funktionshindret. Vad det får 
för konsekvenser motoriskt och  [Hör inte] 

173 Alma Spännande är det med de här barnen som är jätteknepiga som inte alls gör 
som man tänkt sig! [Skratt].Man förväntar sig att det här klarar han nog 
inte av - men så klarar han det, som är väldigt ojämn i sin begåvningspro-
fil. Det kan man diskutera hur mycket som helst. 

Specialpedagogutbildningen ger förhållningssätt och teorier. Det gäller att 
bygga på barnets styrkor och att ge strukturer. Att klargöra innebörden av 
specialpedagogik är komplicerat, men nödvändigt eftersom påbyggnadsut-
bildningen erbjuder ”ett smörgåsbord”. Om man inte har specialpedagogisk 
erfarenhet är det svårt att förhålla sig till urvalet. Beata och Christina, som 
hade erfarenhet ifrån habiliteringen innan de började sin påbyggnadsutbild-
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ning, uppskattade att få teorier till sina tidigare kunskaper. Däremot saknade 
de utbildning om hur funktionshinder påverkar. Gamma framhåller att kom-
petensen utvecklas bäst genom verksamheten. Teorier är komplement och 
ger förståelse. De önskar sig mer tid i yrkesgruppen för att arbeta med fall-
beskrivningar för att ge möjlighet att lära av varandra. 

6.3.3 Pedagogens bidrag till teamarbetet  
Som pedagoger bidrar de till teamarbetet i det vardagliga arbetet. Den trä-
ning, som teamet kommit fram till att barnet behöver, överför pedagogen i 
den vardagliga kontexten så att det blir meningsfullt och funktionellt för 
barnet och familjen. Deras kompetens ligger i kunskap om inlärning, hur 
barn lär. De uppfattar sig se barnet i ett bredare perspektiv än kollegorna i 
teamet. Pedagogens sätt att arbeta med barnen kan fungera som en modell 
för de andra yrkesgrupperna. Vid planeringen av barngruppverksamhet ser 
deltagarna bristande kompetens hos kollegorna, vilket de nämner med viss 
tvekan. Det kräver noggrann detaljplanering för att säkerställa viktiga peda-
gogiska dimensioner, i samverkan med andra yrkesgrupper. 

Pedagogens roll kan upplevas ”flummig”, jämfört med de andra profes-
sionerna, som har ansvarsområden som gäller barnets olika funktioner. Del-
tagarna säger att det är svårt att uttala sig om vad teamets olika medlemmar 
bidrar med utifrån respektive profession. Mycket handlar om personliga 
egenskaper, erfarenheter och den kompetens som var och en lägger in i sin 
yrkesroll. Rollen i teamet är mer personligt än professionellt betingad. 
Gamma framhåller att pedagogen behövs i teamet för barnets skull: 

 
217 Alma Det är vi som har helheten, det vågar vi inte säga högt! 
217.2 Gruppen [Skratt…] 
218 Christina Vi säger det mer tyst! 
219 Mod Varför vågar man inte säga det högt? 
219.2 Beata Nej det säger alla, att det har alla… 
219.3 Christina Ja alla! 
219.4 Moderator Men varför tycker ni att ni har det? 
219.5 Christina  [säger något men blir överröstad] 
220 Alma Varför jag gör det är därför när man jobbade som förskollärare [i försko-

lan] då, ~ då man gick igenom ett barn så tänkte man - så var det - grov-
motoriskt, finmotoriskt, emotionellt, språkligt, intellektuellt, ~ det var ju 
så ~. Socialt; barn-barn; barn-vuxna; - Jag har facken i huvudet här nå-
gonstans. Och det har man ju med sig! 

221 Beata Och vi har ju i grundutbildning - kommunikation och [hörs inte] är det 
väl/ 

222 Christina [flikar in] begreppsbildning 
223 Beata och begreppsbildning, Ja så är det ja - som grund i vår förskollärarutbild-

ning, var det inte så? 
224 Christina Jo så var det,  i den grundutbildningen i alla fall! 
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Den kompetens, som de finner svårt att formulera, är grundlagd i förskollä-
rarutbildningen. Det gäller sättet att observera, planera för och arbeta med 
barnet utifrån ett utvecklingsperspektiv. Samfällt kopplas perspektivet till 
begreppet helhetssyn som uppfattas vara yrkesspecifikt. Svårigheten att säga 
det högt, (citatet ovan) ligger i att det samordnade teamets arbete förutsätts 
utgå från en helhetssyn. Helhetssyn beskrivs som ett pedagogiskt tillväga-
gångssätt. Det är hur interventionen genomförs, själva tillvägagångssättet, 
som är den pedagogiska kompetensen. Utvecklingsbedömningar ligger till 
grund för en pedagogisk planering av barnets lärande. Den pedagogiska in-
terventionen, bidraget till teamarbetet,  handlar om lek och samspel, och att 
barnets lärprocess blir på rätt nivå. 

6.3.4 Metakommunikation och andra reflektioner 
Eftersom gruppen är liten urskiljs varje röst i Gamma. Det ges inget utrym-
me för vila, att lyssna och reflektera under turtagningen. Det görs många 
inlägg och deltagarna ger hela tiden varandra återkoppling under samtalet. 

Skattning 

Tabell 6.6. Skattning och talutrymme i Gamma, första fokusgruppen 

Deltagare 

Påbygg-
nads-
utbildning 

Procentu-
ell del av  
tal-
utrymmet 

Procentu-
ell del av 
egna 
koder 
som är 
bärande 
inlägg  

Positiv 
upplevel-
se av 
samtalet 

Har 
uttalat 
min 
uppfatt-
ning 

Uppfatt-
ningars 
överens-
stämmel-
se 

Fler och 
andra 
upp-
fattningar 

Christina Spec. lärare  27 42 4 5 4 3 
Alma Spec. ped 28 47 4 4 4 3 
Beata Spec. lärare  30 35 4 3 3 2 
Grupp 3 22 Medelvärde 
Moderator 13  4 4 3,66 2,66 

Tabell 6.6 visar en jämn fördelning av samtalstid mellan deltagare, grupp-
gemensamma utsagor och förstärkningar. Beata som tagit en något större del 
av samtalsutrymmet förstärker i hög grad andra deltagares inlägg. Hon mar-
kerar i skattningen att hon inte fullt ut delgivit sina uppfattningar. De båda 
andra står för procentuellt fler grundläggande inlägg, vidareutvecklingar och 
återkopplingar, men har ändå skattat att de har fler och andra uppfattningar, 
vilket kan vara en indikation på att fokusgruppstillfället upplevdes vara för 
kort. Av kommentarerna framgår att deltagarna uppskattat fokusgruppssam-
talets struktur. Deras upplevelse var att uppfattningarna av kompetens och 
verksamhet är tämligen likartad liksom att de i alltför liten grad tar vara på 
varandras kunskaper inom yrkesgruppen. Någon noterar att de inte har talat 
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om användningen av bedömningsmaterial. En annan deltagare skriver om 
pedagogens relation till föräldrar och personalen i förskolan:  

Det är viktigt att veta sin roll gentemot föräldrar och även personal så att man 
inte uppfostrar eller tar över – det viktigaste är att medvetandegöra och upp-
märksamma/se barnets starka sidor och framstegen hur små de än är - och ar-
beta tillsammans se möjligheterna 

Tiden kändes knapp upplevde någon som velat diskutera mer kring pedago-
gens roll/ställning i teamet. Där finns kommentarer som handlar om betydel-
sen av ett gemensamt förhållningssätt. Två skriver att personligheten mer än 
professionen avgör vilken roll individen får i teamet.  

Det andra fokusgruppstillfället 
Vid det andra fokusgruppstillfället säger Gamma att de ständigt funderar 
över den specialpedagogiska kompetensen. De har många frågor om formu-
leringarna i sekvensanalysen och gör några påpekanden. 

Samverkan med kommunal verksamhet 
Deltagarna reflekterar över sina utsagor om skillnaden mellan förskollära-
rens kompetens och specialpedagogens. De säger att förskollärarens syfte 
med lärandet vanligen är att ändra barnet. Specialpedagogen däremot är in-
riktad mot att ändra lärandets förutsättningar som ligger i miljön. Samarbetet 
mellan kommun och landsting är en stor och viktig fråga som påverkar upp-
drag och kompetensanvändning. Det är stora olikheter avseende specialpe-
dagogiska resurser mellan kommunerna i deras landsting, liksom skillnader i 
samverkan mellan resursenheterna och barn- och ungdomshabiliteringens 
specialpedagoger. De beskriver ett dilemma som uppstått då policydokument 
skrivs utan att organisationen är förberedd. 

 
111 Alma För det är ju som i [namn på orten]. Där klagade de på oss alltså - special-

pedagoger i förskola och skola att ”varför får vi inte veta alla habilite-
ringsbarn” Och menar - ~ - Jag sa att vi kan ju inte tala om - Det måste ju 
komma ifrån kommunerna själva! 

112 Christina Jaa -~på landstinget sitter vi här och väntar på att kommunen ska fråga 
oss. Och på kommunen sitter de och – och där vet de inte vilka barn har vi 
på landstinget! Som de skulle egentligen ha jobbat med, som är deras 
ansvar och som har varit deras ansvar i alla år. Sen långt tillbaka i tiden! 

Uppdraget är svårt att genomföra av organisatoriska skäl. Strukturer på sam-
hällsnivå får ovälkomna effekter för barn, familjer och professionella.  

Samverkan med föräldrarna 
Deltagarna säger att det idag läggs ett större ansvar på föräldrar att driva 
pedagogiska frågor och att begära samverkansmöten i kommunal verksam-
het. Det kräver vilja, kapacitet och ekonomiska förutsättningar. Svårigheten 
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är att föräldrar själva kan ha diagnoser och/eller sociala problem, som ger 
dem begränsade förutsättningar att föra barnets talan. Samhällsutvecklingen, 
tillgången till information och forskning via olika media har ändå har gjort 
det lättare för föräldrar att skapa förståelse för barnets svårigheter hos om-
givningen och hos professionella aktörer. Det ökar möjligheten att få utred-
ningar genomförda när de söker hjälp, att få diagnoser på svårigheter och 
avvikande beteenden hos barnet. Information om diagnoser liksom den se-
naste forskningen finns lätt tillgänglig för dem som har Internetuppkoppling. 
Utvecklingen har därmed givit goda förutsättningar, också för dem som pe-
dagoger, att öka sin kompetens. Barn med samma funktionshinder, som väx-
er upp i olika miljöer, har olika förutsättningar och olika funktionsnivåer. 
Gamma säger att de prövar sig fram till pedagogiska metoder och strategier. 
Den pedagogiska utmaningen är att få barnet motiverat och föräldrarna med 
sig.  

Pedagogisk intervention 
Pedagogen får tät och nära kontakt med barnen i organiserade barngrupper 
säger Gamma som ändå alltmer sällan tar initiativ till barngrupper. Pedago-
gerna deltar ibland i grupper som andra yrkesgrupper har och uppfattar då 
pedagogiska brister i teamkollegornas arbetssätt. Christina säger, lite tve-
kande, att det är pedagoger som har utbildning att arbeta med barn i grupp. 
Barngrupper startas då det finns något gemensamt t.ex. behov av att lära/öva 
tecken. Idag arbetar nästan alla andra yrkesgrupper med barngrupper menar 
man. En av assistenterna har påtalat att gruppverksamheten fungerar bättre 
då pedagogen är närvarande: 

 
289.2 Alma …han säger till mig då att han har märkt skillnaden då det kommer in en 

pedagog – För jag har ju - dels tecknar jag! Och jag menar  - Det hade de 
ju också kunnat lära sig. Om de hade velat. Och han som har jobbat så 
många år borde kunna det! Men det kanske är mer – då blir det mer natur-
ligt att när jag tecknar än de andra, jag vet inte varför. Och sen är det då – 
valet av sånger och aktiviteter och. Ja jag kanske tänker lite mer på sam-
spelet. Att de ska göra någonting tillsammans två och två./ …/ Han - tar ju 
den där biten med sträcka och alltså – det här motoriska då. Som jag inte 
är duktig på men jag kan omsätta det. ”Hur ska vi göra det roligt och de 
ändå tränar motoriken.” /…/Men samtidigt kan man ju göra det på många 
olika sätt. Och det är ju, ett pedagogiskt sätt - som det har blivit i den 
gruppen då - eftersom det kommer en pedagog in. Det kvittar vilken pe-
dagog - för vi kunde ha gjort likadant allihop, så det var inte för att jag 
kom in utan för att jag är pedagog. 

290.1 Christina Men det är olika hur man värderar en e vad man gör alltså -  Jag tänker på 
- om man värderar eller om man tänker man ska sträcka på benet  t.ex. 
Och det är det viktigaste. Men kan barnet - sträcka på benet när det gäller 
att göra någonting annat i leken 

291.1 Alma jaa, - javisst 
290.2 Christina Och man värdera det på olika sätt, dels ”Jag måste sträcka barnets ben” 

tänker sjukgymnasten - tror jag [291.1 Alma Jaa] Och vi tänker – vi behö-
ver inte ta i benet och sträcka på det. Vi kan kanske locka fram/ 
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291.2 Alma eller hitta på en ramsa eller lek som är/ 

Det är en tät turtagning mellan Alma och Christina. Växelvis bygger de upp 
en beskrivning som visar behandling och träning som påtaglig och konkret 
och därmed accepterad. De uppfattar att lek och lärande, den specialpedago-
giska interventionen, inte ger efterlängtad status. Det förefaller som om de 
själva inte är medvetna om eller framhåller den kompetens de har. Trots att 
de får det motsatta påpekat för sig, verkar det svårt att se det unika i den 
egna yrkeskompetensen. Det är de medvetna om och diskuterar varför de 
inte lyfter fram sin kompetens genom att förtydliga sina pedagogiska inten-
tioner. 

 
315 Alma …men sen ibland kan jag känna att man är - man tydliggör inte varför jag 

gör det här! (316) Man tar fram en grej och så berättar man kanske inte för 
föräldrarna precis att ”med det här har jag den här och den här tanken!” 
Jag själv har tanken men jag kanske inte– vid det tillfället berättar det. 
Men kanske efteråt säger att ”så och så tänkte jag på det” - kanske man är 
lite otydlig där? 

316 Christina Nej precis. 
317 Beata Ja men tanken är - ja men det gör man ju i de flesta fall - att jag talar om 

varför, varför jag använder det här 
318 Christina Men det tror jag… 
317.2 Beata Men ändå så blir det lite - när man ”leker” va. Jag vet inte om det är lite att 

jag har hållit på i så många år. Man känner då att - nu är det bra det här va 
med leken – det känns lite så också måste jag erkänna. Det kan ju vara det 
att jag har fått in de tankarna. 

319 Alma För samtidigt så har ju leken uppvärderats. Alltså jag menar det/ 
320 Beata Jo alla leker ju - både sjukgymnaster och allihop leker ju 

Gammas reflektioner om det triviala i leken och barngruppsarbetet speglar 
en problematik som kan påverka kompetensen och hur den begreppsliggörs. 
De är medvetna om att bland annat lekforskning har gjort att andra yrkes-
grupper uppfattar lekens betydelse. Ändå har den direkta kontakten med 
barnen minskat. Den pedagogiska rollen har blivit mer som samordnare av 
insatser och i kontakten med familjerna.  

6.3.5 Sammanfattning 
Sekvensanalysen ger en uppfattning om att pedagogerna i Gamma har en 
kompetens som handlar om det som särskiljer i lek och lärande liksom i 
samspel. Då de metakommunicerar sina utsagor vid det andra fokusgrupps-
tillfället framkommer en bristande yrkesstolthet. Frågan är hur teamkolle-
gorna ska kunna förstå och värdera pedagogisk kompetens om pedagogerna 
själva inte framhåller kunskapen om, exempelvis, arbetssätt i barngrupper. 
Några av dem är på väg till annan verksamhet, vilket kan vara en förklaring 
till att osäkerheten om den egna kompetensen lyfts fram. De formulerar att 
de arbetar på föräldrarnas uppdrag i kommunal verksamhet i syfte att ge 
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information. Det tolkar de strikt och hänvisar föräldrar till kommunen vid 
problem i skola och förskola.  

Det övergripande temat i Gamma är relationer. De återkommer i samtalen 
till hur de som pedagoger förhåller sig till barnet, föräldrarna, försko-
lan/förskollärarna, de andra yrkesgrupperna i teamet och till uppdraget. 
Kompetensen med lärande, lek och gruppverksamhet är grundläggande, sä-
ger de, men det finns en ambivalens genom att de inte framhåller kompeten-
sen i samverkan med kollegorna i teamet. 

 

 

Figur 6.3.Gamma - Relationer  

6.4 Yrkesgruppen Delta 
Delta omfattar sex pedagoger som benämns habiliteringspedagoger och me-
delåldern är 53 år. Åldersskillnaden är 13 år mellan den yngsta och den älds-
ta deltagaren. Samtliga är förskollärare och utbildade mellan 1970 och 1988. 
Tre av dem saknar helt påbyggnadsutbildning och en har 20 poäng inom 
habiliteringsområdet. Det är två pedagoger som har specialpedagogexamen. 
En av dem har ytterligare 40 poäng specialpedagogiskt inriktade kurser. De 
fiktiva namnen är Anna, Britta, Camilla, Dina, Elin och Fransiska.  

Den första fokusgruppen pågår i 65 minuter och omfattar ämnen som bar-
net, uppdraget, specialpedagogisk intervention, kulturkompetens, nätverk 
och miljö, utbildningen liksom det pedagogiska dilemmat. Tabell 6.7 visar 
att samtliga deltagare är aktiva i samtal om uppdraget, pedagogiska frågor, 
barnet och utveckling i samspel, sekvenser som har många turer. I Delta är 
turtagningen snabb och innefattar många och korta turer som främst fem av 
de sex deltagarna bidrar till. 
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Tabell 6.7. Topik- och turtagningsanalys i Delta, första fokusgruppen 
Sekvenser 
och topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vida-
reför 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Oppo-
sition 

Meta-
kom. 

Fråga 

Uppdraget 12 ABDF 
Grupp 1 4 0 7 (1) 0 2 0 

Diagnoser 13 ACDEF 
Grupp 1 4 0 8 (1) 0 0 0 

Barnet 50 ABDEF 
Grupp 3 10 5 23 (3) 0 3 5 (2) 

Nätverk och 
närmiljö 15 ABEF 

Grupp 2 2 2 7 (1) 0 1 2 (2) 

Uppdraget 74 Alla 
Grupp 2 12 17 32 (1) 0 2 (1) 11 (10) 

På föräldrars 
uppdrag 33 BCDEF 

Grupp 1 6 4 (1) 19 0 1 4 (3) 

Grund-
kompetensen 24 ABDEF 

Grupp 1 6 1 13 0 2 4 (2) 

Nätverk 26 ABDEF 
Grupp 2 2 5 14 0 1 3 (3) 

Spec. ped- 
rollen 38 BCDEF 

Grupp 2 11 0 31 0 1 1 (1) 

Pedagogisk 
intervention 119 Alla 

Grupp 1 23 8 88 3 7 7 (6) 

Utveckling i 
samspel 76 Alla 

Grupp 4 15 12 41 0 3 8 (7) 

Uppdraget 24 ACDF 
Grupp 1 4 2 14 0 0 3 (3) 

Special-
pedagog-
utbildning 

20 BCEF 
Grupp 0 2 6 7 0 0 5 (4) 

Barnet i 
fokus 22 Alla 1 4 2 15 0 1 2 (1) 

Det pedago-
giska benet  47 BCDEF 

Grupp 4 7 8 28 0 0 4 (4) 

Det pedago-
giska gräns-
landet 

24 BCDF 
Grupp 2 7 3 13 1 0 4 (3) 

Summa 617  28 119 75 367 4 24 63 

6.4.1 Specialpedagogens kompetens 
Samtalet inleds med att deltagarna säger att det är intressant att formulera 
specialpedagogisk kompetens. Kompetensen relateras till den kommunala 
verksamheten, till barnets miljöer och till teamets arbete. Dina menar att hon 
som nyanställd vid barn- och ungdomshabiliteringen hade svårt att förhålla 
sig till uppdraget. Arbetsplatsen hade en annan karaktär än vad hon tidigare 
var van vid. Främst gällde det relationen till teamet. Teamet inverkar på 
kompetensen säger hennes kollegor. 
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7 Britta Ja  Å lite den här gränsdragningen - eftersom vi är olika yrkesgrup-
per/olika professioner så vi gör ju - vi gränsar till varann väldigt mycket. 
Och det brottas vi ju med ganska mycket tycker jag! 

8  Anna Och ju längre tid vi arbetar tillsammans ju mer går vi i vartannat!/ För vi 
lär av varandra! 

Interaktionen i teamet innebär att de professionella lär av varandra och ut-
vecklar sin kompetens. Brittas uttryck att ”brottas” indikerar att det innebär 
vissa svårigheter. Inledningsvis var det få yrkesgrupper med specifik yrkes-
gruppskunskap i den samordnade habiliteringen. Med utvecklingen av en 
mer generell habiliteringskunskap förväntas professionerna vara väl insatta i 
varandras områden samtidigt med en tydlig yrkesspecifik profil, säger delta-
gare med lång erfarenhet. De kan beskriva hur uppdraget har svängt från att 
vara specifikt inriktat mot särskilda diagnosgrupper, där varje yrkesgrupp 
bidrog med sitt, till att vara mer generellt habiliteringsgrundat. Kompetensen 
utvecklas med uppdragets inriktning och aktuella diagnoser. Införandet av 
samordnad habilitering har vidgat uppdraget. Idag förekommer diagnoser 
som tidigare var helt okända. 

Samtalen om barnet gäller syftet med den specialpedagogiska interven-
tionen som är barnets delaktighet, självbild och lek. Det miljörelaterade han-
dikappbegreppet diskuteras. Pedagogens uppgift är att ta barnets perspektiv, 
undersöka hur barnet är delaktigt i aktiviteter, för att anpassa och tillrättaläg-
ga miljön. Delta framhåller att leken är central i deras uppdrag. De ger ex-
empel på hur de arbetar för att informera förskolornas personal samt föräld-
rar om lekens betydelse för barn. I leken aktualiseras lärande och delaktig-
het. Habiliteringen ska anpassas till barnet, vilket framhålls vara en specifik 
specialpedagogisk kompetens. Då barnet är i fokus blir också nätverket och 
bemötandefrågor av betydelse. Det är inte bara den närmaste familjen. 
Främst under 1980-talet förekom också mor- och farföräldraträffar. Idag 
talar man om handledning i barnets nätverk, säger Fransiska och leder frågan 
tillbaka till uppdraget.  

Besöken i förskolan skedde tidigare i syfte att möta barnen och att vara en 
förebild för förskolans personal. Deltagarna skojar om lekotekskassen som 
pedagogen hade med sig. Pedagogen möter numera barnen i olika grupp-
verksamhet på habiliteringen. Besöken i förskolan sker i avsikt att observera 
barnets delaktighet, samt att få underlag för kartläggning och åtgärdsplane-
ring. De poängterar att förskolan inte är deras uppdrags- och ansvarsområde. 
Delta uppfattar att de kommit jämförelsevis långt i sin samverkan med 
kommunerna inom regionen. Habiliteringens pedagog medverkar i förskolan 
om ett barn har specifika behov som behöver belysas som kommunen saknar 
kunskaper och resurser för. ”Vårt uppdrag är att belysa konsekvenserna av 
barnets handikapp” säger Britta. Det är utifrån specifik pedagogisk kompe-
tens som de är efterfrågade i kommunen. De arbetar på föräldrarnas upp-
drag, vilket skiljer dem från skolans specialpedagoger som är inriktade på 
lärarna. Att ha en grundläggande kompetens som förskollärare är nödvändigt 
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då många av barnen är mycket små och/eller ligger på en tidig utvecklings-
nivå, då de kommer till habiliteringen. För ”barn i svårigheter” handlar det 
om bemötande och förhållningssätt som också räknas till förskolepedagogisk 
kompetens.  

Det är den pedagogiska utbildningen och erfarenheterna som ger dem fö-
reträde, till informationsarbetet i skolan. Genom att de har samma utbildning 
och yrkesspråk som skolans pedagoger kan de arbeta överbryggande mellan 
föräldrar, habilitering och förskola. Det kräver ”timing” för att ambitionen, 
som pedagogerna i skolan har, ska samspela med föräldrarnas process och 
behov. Genom goda insikter, i det pedagogiska fältet, kommunens organisa-
tion och personalutbildningar, är pedagogen en bättre samtalspartner än nå-
gon annan yrkesgrupp i teamet, för kontakten mellan förskola/skola och 
familjen. Genom sitt nätverk, inom kommunen och inom landstinget, har 
pedagogerna möjlighet att länka yrkesgrupper inom respektive verksamhets-
fält till varandra. Britta säger att pedagogen bidrar till teamarbetet genom 
”helhetsperspektivet” som hon ser som ett relationsrelaterat synsätt. Fransis-
ka säger att det är det som gör det svårt att sätta fingret på kompetensen.  

 
225 Britta … någonting som vi också –har - tror jag som -  är lite - annorlunda jäm-

fört med andra yrkesgrupper är att vi också, någonstans [drar efter andan] 
absolut -inte har ~ – resultatinriktning! Utan – vi är mer ~ - ja - det är mer 
relationsrelaterat/ att vi jobbar med människor att vi ser när olika männi-
skor behöver komma in, olika yrkeskategorier behöver komma in. Jag tror 
det!/ 

226 Någon Mm 
227 Fransiska [talar hela turen fort och ivrigt] Ja och sen är det lite - det är - svårt, det är 

inte mätbart ofta – vårat arbete liksom så! ~~ /jag menar om man jämför 
med sjukgymnast så – hon - som får ä – kontakt å att sen släppa va -”oj det 
blir femton –  

228 Camilla grader [skrattar] bättre 
227.2 Fransiska grader för foten va. [Minipaus ] Det kan ju inte vi (229) på sociala/ visst 

ser vi att barnet utvecklas - men det är så brett – ~ - det är så stort -Det är 
barnet i / hela barnet i sig på något vis för mig – som gör det så svårt - att 
kunna säga - det och det och det! 

229 Britta, Dina Neej 
230 Någon Mm 
231 Dina Ja, men kan inte våran - roll i det kan jag känna ibland – att få - barnet 

motiverat till det där sjukgymnasten gör å kunna förklara för (232) barnet 
– ” vad är det jag jobbar med nu”! – ”Varför gör jag det här” ”varför tränar 
vi” (232b) ”Och vad ska det leda till” liksom å få barnet delaktigt - i det  
då! (233) Det blir ju våran roll – att  hitta ”Jag ska kunna simma sen” … 

De uppfattar att deras bidrag är mindre specifikt än andra yrkesgruppers. 
Helhetssyn är att göra barnet delaktigt, att förtydliga sammanhanget och 
motivera det för träning. Då de senare talar om specialpedagogisk interven-
tion är säger Britta att det är alltför mycket ”görande” och för lite tid att kart-
lägga och reflektera i habiliteringsarbetet. Specialpedagogisk intervention 
utgår från barnet, med kartläggning av förmåga och möjligheter: Det är ge-
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nom lekobservationer och arbete i barngrupp som pedagogen hämtar kun-
skap och erfarenheter att föra vidare till personal och föräldrar. Deltagarna 
växlar mellan konkreta arbetsbeskrivningar och metaspråkliga samtal om 
svårigheter och möjligheter i det egna arbetet. Svårigheter uttalas huvudsak-
ligen i förhållande till förskoleverksamheten. Förskolepersonalens blir frust-
rade då de inte ges resurser och möjligheter för det särskilda stöd som habili-
teringens barn behöver. Här framhålls vikten av att samverka med ledningen 
och informera om barnens behov kopplat till resurser som krävs. Då avlastas 
assistenter och förskolans pedagoger snarare än att lägga ytterligare börda på 
trängda arbetssituationer. Det är betydelsefullt att klargöra problemet på 
grupp- och organisationsnivå snarare än att lägga det på individnivå. Som 
pedagoger i habiliteringen ska de inte lägga sig i förskolans verksamhet, men 
man kan diskutera och problematisera frågor som blir aktuella.  

6.4.2 Att utveckla kompetens  
Kompetensen utvecklas i samspel med andra och med nya utmaningar, me-
nar Britta och Fransiska. Möten med andra personer, barn, föräldrar och 
professionella och vad det väcker hos den enskilda är utvecklingspotentialer. 
Deltagarna nämner därefter växelvis fortbildning, olika föredrag, föreläs-
ningar och handledning som grund för kompetensutveckling. Mellan kolle-
gor i teamen sker en slags kompetensöverföring, då man ger och tar i diskus-
sionerna kring barnet. Samverkan och kompetensöverföring ligger i tiden. 
De söker också andra samarbetspartners t.ex. autismteamet som arbetar med 
den barnpsykiatriska mottagningen. Det aktualiserar frågan om att uppdraget 
har förändrat genom att habiliteringen har omorganiserats. Utifrån ”spets-
kunskap” kan de som pedagoger välja att arbeta i funktionsteam. I distrikts-
teamen är uppdraget bredare eller mer generellt. Anna säger att syftet med 
omorganisationen är att ta vara på kunskaper:  

…Ute på - distrikten så jobbar vi ju -  kanske mer [396 Någon inflikar - gene-
rellt] – generellt. Ändå så fick vi välja om vi ville jobba mer - inriktat mot 
någon grupp  – Men det är väl tänkt då att vi ska ta tillvara på de kunskaperna 
vi har den – spetskunskap som vi besitter. Att vi använder den – det är ju vik-
tigt… (tur 395) 

Därefter följer en turtagning om den specifika kompetensen. Anna arbetar i 
distriktsteamet och representerar den generella kompetensen. Dina beskriver 
syftet med funktionsteamet: 

 att man generellt använder sig av (403 Anna Ja) den, så man inte behöver 
lägger sig på minsta gemensamma nivå (403b Anna nej) utan att folk [små-
skrattar ] får vara bra på nånting och göra det (tur 402) 



 194 

Det tycks inte störa någon utan turtagningen blir till en röst för det specifika 
och en för det generella. Med funktionsteamen tar organisationen vara på 
den kompetens som utvecklats i verksamheten. Dina antyder att teamsam-
verkan kan innebära att kompetens inte utnyttjas utan snarare anpassas. 
Spetskunskapen innebär att de yrkesverksamma tillåts att vara kompetenta, 
vilket kan uppfattas stå i motsatts till det habiliteringsgemensamma och ge-
nerella på distriktsnivå. Britta går in och problematiserar frågan genom att 
säga att nu är det så att barn med rörelsehinder också kan ha beteendestör-
ningar – ”hur ska då det hanteras?”. Samtidigt påpekar hon att kompetensen 
vidgas genom specialiseringen. 

Deltagarna säger att olika utbildningar som PEP och TEACCH 115, som 
sker i flera steg, är former av kompetensutveckling. Där ska alla pedagoger 
åtminstone ha grundläggande kunskaper. Kompetensutvecklingen skrivs in i 
verksamhetsplaner. Att arbeta med en verksamhetsplan ger också kompe-
tensutveckling, säger gruppen. Det innebär att ställa frågor om vad en peda-
gog ska göra, vilket inte alltid är klart i organisationen. Alla måste ta ansvar 
för att skaffa sig kompetens för det uppdrag som formulerats i verksamhets-
planen. Delta skojar om alla planer som förekommer, ”hab.plan” för barnen, 
verksamhetsplanen med respektive yrkesgrupp och därutöver utvecklings-
planer för de individuella professionella. De fortsätter att diskutera om hur 
mycket som sedan blir gjort. Specialpedagogutbildningen framkommer inte 
som kompetensutveckling förrän jag som moderator ställer en direkt fråga. 
På den svarar Britta att utbildningen handlade om kommunen, om organisa-
tionen, om handledningskunskap och att det var bra att få med sig.  

6.4.3 Pedagogens bidrag till teamarbetet 
Frågan om vad pedagogen bidrar med till teamarbetet ger upphov till ett 
skratt. Britta beskriver sin funktion, att sätta barnet i fokus i teamet. Det är 
hennes roll i teamet som kommit att bli ett roande talesätt i teamet. Anna 
säger att pedagoger har ett familjeperspektiv när de pratar om barnet. De 
upplever sig som representanter eller talesmän för familjen. Britta replikerar 
att de är många duktiga, inom habiliteringen, som vill göra mycket för famil-
jen. Risken är att man jobbar för den egna professionens skull. Det är viktigt 
att arbetet sker för barnet och familjen. Ivern som andra yrkesgrupper har, att 
få göra sina professionella insatser, gör att pedagogen ibland kan uppleva sig 
som en bromskloss, resonerar Dina. Det pedagogiska bidraget blir att ifråga-
sätta insatser, för att barnet inte ska drabbas av överstimulans. Pedagogens 
strävan är att finna en helhetsbild, så att insatserna blir möjliga för familjen. 
Fransiska tillför att de i hennes team diskuterar barnets rätt till sin tid. De 
frågar sig vad som händer om barnet inte skulle träna, och vad barnet skulle 

                               
115 PEP, PsychoEducationalProfile och TEACCH, Treatment and Education of Autistic and 
related Communication handicapped Children (http://www.autism/html/teacch.html) 
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göra som inte blir av, då det tränar. Elin, säger att ungdomar är träningströtta 
i tonåren, därför att de har haft för mycket av träning under förskoleåldern.  

Det pedagogiska benet i habiliteringen är ett envetet arbete att införa frå-
gor som lek, kommunikation och samverkan i teamarbetet. Nu ger forsk-
ningen inom området stöd för deras strävan. Det stärker statusen i teamet.  

 
523 Fransiska Jag måste säga att jag har känt mig - uppskattad! (524) eller behövd eller 

hur man nu säger det! 
524 Gruppen Jaa det tycker jag.  
525 Camilla Men ändå har vi väl börjat fått en känsla av att det är många andra i olika 

yrkesgrupper  som vill bli - pedagoger [småskrattar ] om man säger inom 
citationstecken [skrattar ] 

526 Gruppen  Mm 
527 Britta Men jag ser det mer som det här att – Jag menar det är väl ingen - inom 

~habiliteringen- åter igen då, att det är det här medicinska det - som - är 
tungan på vågen någonstans! Men när det gäller barn med neropsykiatris-
ka svårigheter, så är det väldigt mycket psykosociala grejer som blir så 
väldigt mycket viktigare (528) och då kan – läkarna - Jag har suttit med på 
läkarmottagningar när läkare säger att – ”jaha vad ska jag tillföra här då?”  
och blir lite besviken – utan det är en pedagogisk – ~- uppgift – ja visst är 
det det! (528)  På så sätt! (528) Och lite grann ~ - de olika benen inom 
habilitering, det pedagogiska och det medicinska- vilket väger tyngst?! 
Det finns ju här! - Och vi har olika språk - och vi har olika sätt att hantera 
- och bemöta – å möta upp i svårigheter. Det är ingen hemlighet -  så  är 
det ju – (528) så ser jag det! Det bara är så! Och vilket väger tyngst?/ 

528 Dina och Fransiska [under hela tur 527] mmm 
529.1 Britta Det är ju så som teamdiskussionerna är viktiga. 

Pedagogens språk och synsätt handlar om barnet, om vardagen och leken. 
Att insatser inte blir enstaka träningsstunder. Den generella habiliteringskun-
skapen är i stort sett är en pedagogisk fråga. Deltagarna påtalar att flera av de 
andra yrkesgrupperna läser pedagogik och utbildar sig i pedagogiska be-
dömningsmetoder. Dina säger att hennes roll i teamet påverkas av de yrkes-
grupper som ingår.  

Det jag tänker på, då du säger det så är det - jag som inte jobbat så länge men 
det har ändå varit olika – jag har olika roll i teamet, beroende på vilka team-
medlemmar som inte finns. Från början när jag börja - så hade vi ingen logo-
ped då vart ju mitt mycket mer språk och kommunikation. - Och nu har vi en 
logoped men inte någon psykolog och då har jag hamnat liksom [småskrat-
tar] åt andra hållet - att jag kan se - precis det du säger att vi förhåller oss nog 
– just det vi känner in och ser vilken bit som saknas. Det händer att en träffar 
barn och ja för – [småskrattar]  Min frustration är större nu när inte psykolo-
gen finns. Jag behärskar - med min - kompetens är bättre inom språk och 
kommunikation - än som psykolog, - ja att det är (tur 572) 

Pedagogen förhåller sig till situationen och anpassar sin kompetens så att 
teamet ska kunna erbjuda allsidiga insatser.  
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6.4.4 Metakommunikation och andra reflektioner 

Skattning 

Tabell 6.8. Skattning och talutrymme i Delta, första fokusgruppen 

Deltagare 

Påbygg-
nads-
utbildning 

Procentu-
ell del av 
talut-
rymmet 

Procentuell 
del av egna 
koder som 
är bärande 
inlägg116  

Positiv 
upple-
velse av 
samtalet 

Har 
uttalat 
egen 
upp-
fattning 

Uppfatt-
ningars 
öveens-
stämmel-
se 

Fler och 
andra 
uppfatt-
ningar 

Elin Har ej 5 41 4 3 4 4 
Camilla Har ej 8 25 4 3 4 0 
Anna Har ej 12 44 4 3 4 0 

Dina Spec. ped + 
poängkurser 13 49 5 4 4 1 

Fransiska Poängkurser 15 47 5 4 5 0 
Britta Spec.ped 18 40 4 5 4 2 
Grupp 12      
Oidentifierad 6  Medelvärde 
Moderator 10  4,33 3,67 4,17 1,17 

Britta skriver att någon i gruppen var tystare än normalt och att hon funderar 
om de andra kommit till tals. Turtagningsanalysen visar att drygt 42 % av 
hennes turer är förstärkningar. De två deltagare som använt det minsta talut-
rymmet skriver att det var positivt att prata om gemensamma frågor och att 
alla kommit till tals. De menar att gruppklimatet varit bra och att samtalet 
givit nya funderingar. De som har andra uppfattningar, skriver att deltagarna 
har lite olika förutsättningar beroende på var de arbetar och på uppdraget. 
Här finns en indikation på att påbyggnadsutbildning gör skillnad. Pedagoger 
utan påbyggnadsutbildning kan ha låtit specialpedagogerna få tolkningsföre-
träde. Något som Britta signalerar då hon påtalar att några varit tystare än 
vanligt. 

Det andra fokusgruppstillfället 
Vid det andra fokusgruppstillfället är inte Elin närvarande. Sedan det första 
fokusgruppstillfället har de varit upptagna med de nya teamindelningar som 
den senaste omorganisationen givit. När sekvensanalysen presenterats inle-
der deltagarna i Delta med en begrundande tystnad. De är en aningen förund-
rade och mycket positiva: 

 
1 Dina Att vi tyckte så mycket. Det kom inte jag ihåg! 
2 Fransiska Jag tänkte, att när vi sitter och pratar i vanliga fall, så vad mycket det ändå blir 

sagt! Fast ingen sätter upp det så här. Så jag menar det måste ~. Det är rätt så 
mycket substans ändå i vårt vardagsprat när vi träffas och pratar. 

                               
116 Koder 1-3 se bilaga 6 
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3 Gruppen Mmm 
4  Britta Jo men att vi har hjälp av att få bra frågor. Liksom, att man behöver hålla sig 

runt ett ämne. För att vi liksom behöver hjälp i det här att fokusera. Så kan jag 
ju tycka! Och då blir det bra! 

De har inte mycket att tillägga och ställer inga direkta frågor kring presenta-
tionen. Den nya situationen gör att de diskuterar fortbildning något som 
nämndes helt kort vid det tidigare tillfället. Risken finns att fortbildning 
kommer att ges endast till dem som ska ha spetskompetens. De menar att 
bredden kräver mer av kompetens. Alla bredd och några har därutöver en 
spetskompetens utifrån sitt uppdrag. De diskuterar innebörden av generell 
habiliteringskunskap i relation till den specifika. Inom habiliteringen där 
frågorna är omfattande och tillgången på pedagoger begränsad, känner man 
sig alltid otillräcklig vilket ger energiläckor. De hämtar ny energi i yrkes-
gruppssamtalen. Där framhålls fokusgruppen, med återkoppling av sekvens-
analysen, som ett bra exempel på att samtal blir till lärtillfälle. Deltagarna 
talar om det gemensamma yrkesspråket som de uppfattar bidrar till en känsla 
av frihet och trygghet. De diskuterar skillnader mellan professionen och 
personen och kommer fram till att det är personligheter som ställer till pro-
blem i relationer mellan yrkesgrupper. Professionen är en plattform som är 
gemensam för dem som har samma utbildning. Också inom professionen 
finns olikheter: 

 
242 Camilla Är det så? Men uppdraget kan se olika ut! 
243 Fransiska Ja, jag menar det kan ju vara väldigt funktionsinriktade pedagoger eller att 

man jobbar på olika sätt. Vissa som nu inte längre går ut till kommunen 
alls. Vet jag pedagoger som jobbar så nu då. 

244 Camilla Ja men det ser olika ut i olika landsting idag! Det beror på vilka ålders-
grupper man jobbar med och 

245 Fransiska Men om det är specialpedagoger. Det är nog syfte med det, om man säger 
”specialpedagog” så kan man jobba i förskolan eller skolan eller habilite-
ringen eller 

246  Dina Så tänker du! För mig känns det tvärtom. För att, jag har haft jättesvårt att 
när någon frågat vad jag jobbat med, eller att skriva habiliteringspedagog. 
Och det vet jag inte att jag är eller vad det är som gjort att jag blivit det. 
Då måste jag jobba länge inom habiliteringen innan jag blir habiliterings-
pedagog. För det är specialpedagog jag är, men som habiliteringspedagog 
så får jag ha en generell habiliteringskunskap eller jobba längre innan jag 
är det. Jag har svårt att komma in i det jag. För det skulle vara något annat, 
vad är det som gör att jag blir det? 

247 Camilla Det kan väl vara att det finns ingen utbildning? Man kan inte gå en utbild-
ning och bli habiliteringspedagog! 

248 Dina Nej då måste jag få nått mer innan det kommer då [skratt]. Ja förstår du 
hur jag tänker då. (249) Ja precis. Ja jag känner så! 

249 Gruppen   [Skrattar och byter ord under 248] 
250 Dina För de undrade på det i mitt team,  för jag skrev, när det stod någonstans, 

så skrev jag specialpedagog /.../ (mm från gruppen) Det var på skylten tror 
jag. Det står specialpedagog -ni har habiliteringspedagog. Det var för att 
man kände sig inte som en habiliteringspedagog när man kommer och är 
ny. 
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251 Britta Frågan är när den känslan kommer om den kommer när 
252 Gruppen  [skrattar] 
253 Anna Vi som inte är specialpedagoger vi kan inte skriva något annat. Vi måste 

skriva habiliteringspedagoger 
254 Dina Ja ni har ju en habiliteringserfarenhet och en kunskap! Så det kanske sitter 

i erfarenheten - för mig då 
255 Anna Då får du skriva erfaren på skylten. Erfarenhetspedagog 

Det här är ett av få tillfällen då deltagarna öppet opponerar sig mot uttalade 
uppfattningar. I Delta är det vanligare att det läggs alternativa förslag. Här 
gäller det yrkestiteln habiliteringspedagog, som anknyter till verksamhets-
området, i relation till examensbenämningen specialpedagog. Diskussionen 
visar att habiliteringspedagog är en yrkestitel som i Delta förknippas med 
kunskaper och erfarenheter som inte erhålls genom specialpedagogutbild-
ningen. 

6.4.5 Sammanfattning 
I Delta sker samtalet utan pauser och med en tät turtagning. Utsagorna är 
relativt korta, ingen av deltagarna har turer som överstiger 175 ord. Det utta-
las endast några enstaka motsägande uppfattningar. Gruppen har jämförelse-
vis nära till skratt som ibland sker efter turtagningar kring frågor man ser 
olika på. Det förekommer få exempel och metaforer, men en högre grad av 
förstärkningar än i någon av de andra yrkesgrupperna. De som inte har spe-
cialpedagogutbildning ställer frågor och ger mer av återkopplingar. De som 
har påbyggnadsutbildning har fler turer än övriga deltagare. Elin, som har få 
turer, har en tur med avsevärt fler ord än de övrigas. Det är gott om parallell-
prat och samtida turer. Fördelningen av samtalsutrymmet vid andra tillfället 
motsvarar i stort sett den som var vid första fokusgruppssamtalet. Det tycks 
som om deltagarna turas om att dra samtalet snarare än att bevaka specifika 
frågor. Det finns en öppenhet att redovisa olika erfarenheter och kunskaper. 
Det framgår att olika pedagogiska frågor kommit och gått över tid. Det är en 
blandning av nya pedagoger som tar för sig av samtalsutrymmet och peda-
goger med lång erfarenhet som uttrycker sina uppfattningar, vilket ger dy-
namik i deras samtal. Växlingen mellan konkreta beskrivningar av praktisk 
verksamhet och ett reflekterande förhållningssätt är kännetecknande. Det 
övergripande tema som framträder är specialpedagogisk intervention. I Delta 
benämner deltagarna ”barn” oftare än någon annan grupp. Anknutet till det 
övergripande temat kommer tematiska aspekter om barn att handla om del-
aktighet, självbild och lek. Specialpedagogisk intervention beskrivs i tre 
avseenden: det generella som är det habiliteringsgemensamma, det specifika 
som är det pedagogiska bidraget med lek och kommunikation och det för-
ändrade. Relationsperspektivet framträder under hela samtalet. Det är peda-
gogens samverkan i teamet, i relationen till föräldrar, till kommunens före-
trädare och till barnet. Det handlar också om barnets relationer, delaktighet i 



 199 

nätverk och miljöer. Gruppen relaterar sin kompetens till de andra kompe-
tenserna i teamet, till kommunens pedagoger och till barnet. Här nämns ock-
så begreppet ”helhetssyn”.  

 

 

Figur 6.4  Delta– Specialpedagogisk intervention, uppdrag - barn 

6.5 Yrkesgruppen Epsilon 
I Epsilon deltar 10 personer i den första fokusgruppen. Vid det andra tillfäl-
let tillkommer några nya och några är frånvarande. Sammantaget har 13 
pedagoger deltagit under de båda fokusgrupperna. Uppgifter om Epsilon är 
baserade på underlag i skattningsformuläret från de tio deltagare som med-
verkade i första fokusgruppen. Medelåldern är 52 år, med 20 år mellan den 
yngsta som är 44 år och den äldsta pedagogen. Samtliga är förskollärare 
utbildade mellan 1964 – 1989 och har specialpedagogisk påbyggnadsutbild-
ning. Två är under utbildning vid fokusgruppssamtalet, fem har tagit examen 
under de tre senare åren. Tre av deltagarna har speciallärarutbildning, eller 
motsvarande, genomförd 1969 och under 1980-talet. En av dem, liksom den 
helt nyanställda pedagogen, hade påbyggnadsutbildning vid anställningen. 
Anställningstiden varierar, flertalet har arbetat i femton år, en är nyanställd 
och någon har arbetat i 30 år. Den genomsnittliga anställningstiden är 13,8 
år. Epsilon har haft yrkesgruppshandledning under flera år. Den första fo-
kusgruppens tio pedagoger har givits namnen Anita, Barbro, Charlotte, Desi-
rée, Elna, Filippa, Gudrun, Agnes, Birgitta och Carola.  

Samtalet pågår i en timme. Gudrun deltar under 50 minuter och lämnar 
fokusgruppen under sekvensen ”specialpedagogik är praxisnära”. Samtalet i 
Epsilon karaktäriseras av deltagarnas metaspråkliga reflektioner kring kom-
petensen och metakommunikation om svårigheter att formulera sig. Det fö-
rekommer fler långa pauser än i andra grupper. 
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Tabell 6.9. Topik-och turtagningsanalys Epsilon, första fokusgruppen 
Sekvenser och 
topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vida-
reför 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Oppo-
sition 

Meta-
kom. 

Fråga 

Teori, praktik 
o erfarenheter 46 

ADG 
BC 

Grupp 
2 11 4 24 1 6 (1) 6 (4) 

Förändrad roll 
och uppdrag 62 

ABCDF-
GABC 
Grupp 

3 14 8 32 0 6 13 (8) 

Föräldrars 
uppdrag 20 

CEF 
G A 

Grupp 
2 4 0 14 0 2 1 (1) 

Pedagogiskt 
förhållnings-
sätt 

18 CEG C 
Grupp 1 2 2 12 0 0 2 (1) 

Tvärkompe-
tens  18 ADG C 

Grupp 2 6 1 15 0 2 6 (5) 

Kompetens i 
process 20 FG B 

Grupp 2 2 1 9 4 0 2 (0) 

Samtal och 
möten 21 

ABCG 
BC 

Grupp 
3 3 3 12 0 0 2 (2) 

Ögonblickets 
pedagogik 11 C A 

Grupp 1 3 1 4 0 0 2 (2) 

Special-
pedagogik är 
praxisnära 

17 BCEFG 
Grupp 1 1 5 7 0 0 4 (4) 

Intern fort-
bildning 28 

ACEFG 
BC 

Grupp 
1 3 6 10 1 1 7 (5) 

Ögonblickets 
pedagogik 21 

ABCF 
BC 

Grupp 
1 7 2 12 0 1 3 (2) 

Timing 23 ABCFC 
Grupp 2 2 5 10 0 3 5 (3) 

Barnperspek-
tiv 15 ABCF 

Grupp 1 3 2 8 0 1 0 

Anställnings-
krav 9 C 

Grupp 1 1 2 3 0 0 3 (3) 

 329  23 62 42 172 6 21 (1) 56 (40) 

6.5.1 Specialpedagogens kompetens 
Epsilon inleder med en orientering kring vad specialpedagogik innebär och 
hur den förhåller sig till kompetensen. De samtalar om innebörden av kom-
petens, rollen som specialpedagog och hur den utvecklats. Det första foku-
sområdet har sex sekvenser som handlar om teori och praktik, den förändra-
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de rollen och uppdraget, föräldrarnas uppdrag, pedagogiskt förhållningssätt, 
tvärkompetens och den ständiga processen. Birgitta uttrycker inledningsvis 
att innebörden av kompetens är teori, praktik och erfarenheter. Sedan ankny-
ter hon till specialpedagogutbildningen som hon nyligen avslutat. Där har 
hon svårare att formulera vad kompetensen innebär. Hon talar om erfarenhe-
ter och gör en jämförelse med kommunens specialpedagoger. Teorigrunden 
kan vara densamma men praktiken, ”kulturen” och erfarenheterna är olika. 

 
11 Birgitta Vad lärde jag, vad lärde jag mig på - när jag blev då [skrattar] specialpe-

dagog - När jag fick min - mitt bevis. Å i förhållande till – ~ specialpeda-
goger som arbetar inom kommunen – ~ – för då - då är det ju mycket det 
här med erfarenheter – att ha kännedom om kulturen (12)  Att – ~ veta - 
någonting om - hur – jaa - hur familjer å barn har det, som har dom här -
speciella svårigheterna som det är - att ha  - barn eller en ungdom  - som 
behöver extra mycket - av sin familj och omgivning. 

12 Någon  Ja 
[7 sekunder tystnad] 
11.2 Birgitta Jaa [paus 4 sekunder] Det handlar väldigt mycket - om att känna – också 

empati - att förstå - kultur - för att kunna vara en - ja [skrattar till ]- fylla 
på med någonting – mera [ suckar] 

tystnad, 7 sekunder 
13 Gudrun Ja men det kanske man inte kan säga att det är kopplat till den specialpe-

dagogiska kompetensen just. [Tystnad] (14) –den delen med - kultur – 
kännedom å förmåga att leva sig in i familjens situation 

14 Någon Nej  
paus 4 sekunder 
15 Birgitta Nej – det kanske är mera grunden då -  för att man ska kunna – [småskrat-

tar] - Jag vet inte - Jag tänker på att det blir en skillnad - om man – om 
man, arbetar inom kommunen eller om man arbetar inom habiliteringen. 
Man behöver kunna andra saker. Man behöver ha mera -plussa på sin 
specialpedagogiska utbildning för att kunna – [drar efter andan] vara ett 
stöd för familjerna (16) så där 

16 Gruppen  Mmm 
17 Gudrun Absolut  - Jag, jag tänker mer inom habiliteringen (18) kanske –~ som - en 

utav många professioner Att här - är vi många professioner som - som 
tränat oss i - genom vår erfarenhet tror jag mera (17) än genom vår utbild-
ning - i att känna familjernas behov. Alltså (18) att försöka tima rätt - 
insats, i förhållande till - rätt tid - i  familjens liv 

Kompetensen förhåller sig till det specialpedagogiska kunskapsområdet och 
till det habiliteringsgemensamma verksamhetsfältet. Det som är specifikt och 
olikt det specialpedagogiska uppdraget inom kommunen, är främst samver-
kan med familjen och med andra yrkesgrupper i team. Kompetensen utveck-
las genom erfarenheter snarare än genom utbildning, säger Birgitta och Gud-
run, med lite olika utgångspunkter. Därefter fortsätter samtalet om det som 
är centralt i deras verksamhet, familjerna och barnen. Kompetens innebär att 
vara följsam i processen, att anpassa teorier och metoder till familjen och 
situationen. Det är en kompetens att avstå från insatser ”att kliva tillbaka” 
säger Anita. Gudrun tillägger, att det som gör det specialpedagogiskt är att 
det sker utifrån en analys. Anita framhåller att de har erfarenheter av att 
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många faktorer inverkar genom lärdomar om barns utvecklingsprocess från 
arbetet som förskollärare. Kompetensen utvecklas genom livslångt lärande 
och mognad. Eventuellt har det med ålder att göra, säger hon. De andra fun-
derar över det och säger att det är svåra frågor.  

Deltagarna diskuterar förändringen av roll och uppdrag med stöd av in-
bördes frågor. Tidigare var kompetensen mer metodanknuten, eftersom de då 
arbetade mer mot förskolepersonalen med ett gemensamt yrkesspråk. Idag 
gäller interventionen familjen. De arbetar med föräldrar och det handlar om 
processer, om ”timing”. Att arbeta på familjernas uppdrag är svårt eftersom 
det kräver samspel och anpassning. Desirée och Filippa, som har många års 
erfarenhet, ställer sig tveksamma till om deras kompetens egentligen har 
förändrats sedan det var hemundervisning. De ifrågasätter om specialpeda-
gogutbildningen gör någon skillnad. Det är snarare familjerna som har andra 
förutsättningar idag jämfört med för 30 år sedan. Informationstillgången och 
lagstiftningen har givit nya möjligheter. Agnes, som är helt nyanställd speci-
alpedagog, menar att till skillnad mot uppdraget i skolan, där läraren styr, så 
gäller det inom barnhabiliteringen att på föräldrarnas uppdrag ansvara för att 
driva den pedagogiska processen. Eftersom det är familjen som ska använda 
sig av specialpedagogiken, blir det en speciell pedagogik. Gudrun konstate-
rar att de är tillbaka på där de var för många är sedan: 

 
121 Gudrun Då det överhuvudtaget inte fanns där! -  Och nu är vi tillbaka på en arena - 

där vi - ska jobba mera i familjen. Å - det är ju väldig skillnad - som du 
var inne på Charlotte - att jobba med pedagogiska frågor med en pedagog. 
(122) Alltså ställa krav och ha en sån diskussion - eller så. Men nu ska jag 
vara pedagog, både mot barn - och så vara pedagog mot föräldern. - Jag 
ska ha en pedagogisk men också terapeutiskt och lyhört förhållningssätt 
till föräldern för att - vi ska kunna mötas - och tillsammans försöka förstå 
eller kunna se barnets behov, och hur - vilket stöd – å hur - dom kan på-
verka situationen genom olika val eller beteenden - i vardan 

122 Charlotte Mmm 
123 Filippa Men då är ni tillbaka på den där arenan - där vi var? (124) Å det känner 

jag också - liksom att det är så. Men - då vill man ju inte - ~ framstå som 
man är någon historisk person va. För det vill man ju inte (125) man vill ju 
~ vara ganska fräsch så där då. (125) Men att man~ ser tillbaka på det här. 
- Ja ~ men så var det ju faktiskt! Och nu är det ju liksom så igen - och så - 
sen har det ändrats där - och sen så - ja Det känns lite/ 

124 Gudrun Jaa 
125 Gruppen [skrattar] 
126 Agnes Vad jag kan se som är skillnad, i det hela. Det är ju det att – jag tror att 

föräldrar idag är ju mera insatt i – (127) vilka rättigheter de har och kan 
ställa större krav (128) och  – Så att det - På det viset kan det vara lite 
svårare också/ 

127 Gruppen Ja 
128 Gudrun Ja 
129 Filippa Dörren är inte vidöppen 
130 Agnes Nej – nej - men det är ju också - en sporre tycker jag (131 132) att få med 

sig nått i bagaget också! 
131 Filippa Absolut. 
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Att ha erfarenhet och att ha varit med länge framstår som en dubbeltydig 
känsla. Filippa framhåller att hon vill vara fräsch, med andra ord inte fram-
hålla någon dammig historia. Det är turtagningen mellan pedagoger med 
olika erfarenheter och utbildningar, som gör att kompetensens kvaliteter 
framträder. Carola, som suttit och lyssnat, anknyter till samtalet för att göra 
en distinktion mellan det teoretiska och det praktiskt metodiska uttrycket.  

Ja, jag tänkte på det här du sa Gudrun - Du nämnde förhållningssätt. Det är 
kanske i det - För ibland pratar vi om arbetssätt och ibland pratar vi om för-
hållningssätt!  Däri kanske ligger någonting att fundera på – att vad är vad - 
där? Är arbetssättet, är det lättare att sätta likhetstecken ~ – med metod - me-
dans förhållningssätt är - hur jag förhåller mig. Då är vi inne på det här ly-
hörd, lyssna - är det rätt insats vid rätt tillfälle och så vidare - Att vi kanske 
behöver prata mer om det. Vad är vad i det här? Jag tror att vi många gånger 
gör det, att vi har en, för att alla har [hör inte]– att vi kanske kan bli tydligare. 
Så tänkte jag på det här att det är så svårt att beskriva - vad är den specialpe-
dagogiska kompetensen. För kompetens är ju - då är vi inne i vår egen - pro-
cess. - Det kan va processer på olika plan, ~ var barnet befinner sig, å famil-
jen, föräldrarna och så vidare. Men just - när det gäller. Vi är väl också inne i 
en process. (tur 133) 

Förhållningssätt, den egna kompetensprocessen, kan förstås som medveten-
het och uttryck för kunskapsutveckling. Specialpedagogik som ”arbetssätt” 
kan uppfattas vara metod, men metod är mer än teknik eller redskap. Det är 
också att ta hänsyn till familjernas process och anpassa interventionerna efter 
det. Förhållningssätt ligger nära vad som kan betecknas vara en förståelse- 
och kunskapsram. Deltagarna diskuterar betydelsen av att vara klar över hur 
den egna kompetensen förhåller sig till andra yrkesgruppers kunskap. Någon 
menar att den egna kompetensen ska vara smal. Det är tvärkompetens att ha 
kunskap om andra professioners specialkompetens; att tala olika språk i fa-
miljen, med kollegor och med andra professioner. Svårigheten är, jämfört 
med skolans specialpedagoger, att nå gemensam förståelse för problemet. 
Fördelen är tillgången till andra professioner. De lämnar inte över problem 
utan att arbeta vidare tillsammans i teamet och nära familjen med skilda och 
specifika frågor. 

Deltagarna metakommunicerar samtalet om kompetens. Turtagningsex-
emplet nedan visar hur deltagarna sinsemellan prövar sin förståelse om hur 
de ser på kompetensen. Det är arbetets karaktär och svårigheter, att uppdra-
get ständigt förändras, som ger behov av att fastslå kompetensen, för att 
kunna ”slå ner pålarna” säger Gudrun.  

 
175.1. Gudrun Nej men det känns som att vi aldrig blir klar med den här frågan;  

”vad är vår kompetens?” Jag tror att vi har ett – det kanske – vi har ett 
större behov ändå att sätta/ att prata om det. 

176 Gruppen mm 
175.2 Gudrun Vi har ett sånt stort behov vi pratar mycket om det tillsammans, men vi 

kommer aldrig fram till ett färdigt svar för det. Utan det kommer, nu kör 
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vi runt runt och - nu sätter vi ner pålarna och här står vi - Här är vår stånd-
punkt 

177 Gruppen  [skrattar] 
175.3 Gudrun just nu idag – 18 augusti. Ja just idag - Så måste vi göra nya pålar - om en 

månad. Men det tror jag - att man har kanske har större behov av - när 
man jobbar som vi gör här - inom habiliteringen. Därför att man måste, 
man speglar sig hela tiden i de andra yrkesgrupperna. 

178 Gruppen Mm 
175.4 Gudrun Så man får kanske deras bild, dom ser på oss - ”Ja ser de på oss på det 

viset” nej men - stämmer det, stämmer det inte? Alltså det – [harklar sig] 
- det är på nått sätt som att man - man dansar en dans - ~, med de andra i – 
teamet å ibland så går det riktigt bra, men ibland är det liksom bara så här/ 

179 Filippa Nej men det är ju konstigt. - Jag tycker det är jättemärkligt, att det är på 
det sättet! För att - uppdraget är ju, det är ju ett uppdrag - eller? 

180 Gudrun Vilket? 
181.1 Filippa Att vara specialpedagog i habiliteringen/  
182 Gudrun Jaa? 
181.2 Filippa är ju ett uppdrag! Man jobbar i åldrarna noll till 21 - så. – Å vad fyller 

man det med då? - Föräldrars uppdrag! Ja men det är ju klart! Det är ju – 
det är ju hur tydligt som helst - uppdraget att vara specialpedagog inom 
habilitering. - Vad är det som är oklart? 

183 Någon [skrattar] 
184.1 Birgitta Men kompetensen behöver ju utvecklas!  
185 Filippa Ja men/ 
184.2 Birgitta Det är olika vad man möter för individer. 
186 Filippa Ja precis! Visst  
187 Birgitta Det är dynamiskt. Alltså - hela tiden så måste man ju tillägna sig ny kun-

skap för att kunna svara upp mot behovet så att/ 
188 Filippa Jo och det gör ni ju! 
Kort paus  
189  Birgitta Men det är därför man inte kan säga att kompetens är och behöver vara - 

så här - i all evighet framåt, utan det måste – det måste vara en utveckling 
- där vi kan och där vi/ 

190.1 Gudrun Den är ju inte konstant   
191 Birgitta Nej 
190.2 Gudrun Nej och alltså - det är inte heller - det vore ju -  det låter ju enkelt Filippa 

när du gör så. 
192 Filippa Mmm 
190.3 Gudrun Men - det är ju inte bara mitt spår, utan mitt spår ska ju liksom vävas 

tillsammans med - framför allt med föräldrarnas 
194 Birgitta Mm 
190.4 Gudrun spår och med de andra kompetenserna – Så att det blir ju liksom – någon 

sorts – Man måste väva, nånting, tillsammans. Alltså om jag bara kunde 
köra mitt race. Då vore det noll till 21 i bästa fall till 23 till och med. ~~ ~  
det svåra är ju [tankepaus]att skapa nånting tillsammans, som – som blir 
kvalitet liksom. 

Den professionella kompetensen ses och uppfattas inte, av Filippas kollegor, 
som fristående autonom, utan relationell och dynamisk. Svårigheten ligger i 
det som de också uttrycker är styrkan, det tvärprofessionella. Kompetensbe-
greppet ges kvalitativa aspekter och relateras till de andra kompetenserna i 
teamet och till behovet. Uppdraget är en sak, det är kompetensen som aktua-
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liseras då det ska utföras. Filippa uttrycker vad som kan tolkas som en irrita-
tion och en viss uppgivenhet – varför måste pedagoger återkommande be-
skriva och förklara vad deras kompetens består av. Specialpedagogik som 
kunskapsområde har diskuterats och ifrågasatts i det omgivande samhället 
under flera år och Filippa har en mångårig erfarenhet. Birgitta talar om mö-
ten med ”individer” som är olika, om det är barn eller föräldrar är oklart. 
Pedagogerna i Epsilon relaterar genomgående till föräldrar och familj då de 
talar om sin kompetens.  

6.5.2 Att utveckla kompetens  
Kompetensutveckling handlar om sammanhanget där kompetensen utveck-
las, i olika samtal och möten. Det berör kompetensens karaktär och förut-
sättningar. Det är främst inom yrkesgruppen, i handledning och under det 
Epsilon kallar metoddagar, som kompetensen utvecklas. Relevanta metoder 
är en utgångspunkt för kompetens, kommer pedagogerna fram till under en 
snabb replikväxling. De har strävat efter att organisera yrkesrelaterade for-
mer för samverkan och kompetensutveckling. Men det är också i möten med 
föräldrar och barn som den egna kompetensen prövas och omprövas. Barbro 
säger att kompetensen naturligtvis också utvecklas i fortbildning, men att det 
är underordnat. Det är i praktiken som kompetensen utvecklas och befästs. 
Det komplicerade, säger Charlotte, är att man som pedagog själv är instru-
mentet. Hon beskriver ögonblickets pedagogik: 

… Om det är en sak som komplicerar, det - som vi har diskuterat så mycket. 
Det är det här med att - som pedagog är man själv instrumentet, så mycket. - 
Det här med metoder, delvis har vi det i  i bakhuvudet. Men det finns mer ut-
talat - hos flera andra yrkesgrupper, där man gör - vissa [småskrattar] saker 
då. Alltså är det så här, då gör man så här! Medan vi hela tiden, att va peda-
gog ,det är ju liksom att; - ”jaha - vad ser jag nu, vad gör jag då?” Och så är 
det just i det ögonblicket som man får forma pedagogiken. - ~ därför behöver 
vi diskutera mycket mer. Man kan inte säga att - jaha i den delen är det så, då 
gör vi så här. Att vi - mycket mer - formar det själva. (217) Att det är det som 
gör att - att det är så viktigt att hela tiden diskutera - att vända och vrida på 
det. Att - det skiljer sig från - flera andra - yrkeskategorier - tycker jag/ (216) 

Svårigheten är att inte arbeta utifrån en metod, utan mer förutsättningslöst. 
Tankegångarna vidareutvecklas med uppfattningar om att det speciella är att 
anpassa till situationen och individen. Det handlar inte om koncept och dia-
gnoser. Elna, som nyligen arbetat i direkt förskoleverksamhet, säger att hen-
nes erfarenhet visar att specialpedagogik som kunskap och erfarenhet, är 
praktisk och demonstrativ i informationsöverföringen till föräldrar och per-
sonal. Hon menar att den praktiska delen av arbetet har gått förlorad genom 
att de numera arbetar mindre mot förskolan. Deras kunskaper som pedagoger 
i habiliteringen gäller funktionshinder och kunskapen utvecklas i det praktis-
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ka arbetet. På frågar om vilken utbildning som utvecklar deras kompetens 
säger Anita säger ”specialpedagogutbildning”. Hon går sedan direkt över till 
att tala om deras möjlighet till intern fortbildning och att habiliteringen givit 
mycket frihet till det. Det har givit pedagogerna möjlighet att arbeta med 
metodutveckling. Övriga deltagare utvecklar inte samtalet. Carola reflekterar 
över luddigheten i det som är deras metod, ”ögonblickets pedagogik”. Det 
arbetssätt de ibland kallar förhållningssätt, är att i samverkan med föräldrar 
utforma något som de inte alltid kan sätta ord på. Svårigheten är att beskriva 
det de ser och utgår ifrån vid observationer av barnet. Filippa menar att det 
handlar om att tillsammans med föräldrar göra de här iakttagelserna, stanna 
upp, påtala och att senare samtala om det. Deras samtal blir ett exempel på 
kompetensutveckling.  

6.5.3 Pedagogens bidrag till teamarbetet 
Fokusområdet om specialpedagogens bidrag till teamarbetet får gruppen att 
fundera en lång stund, innan Anita säger att hon närmast ser det som timing 
och samordning. Charlotte säger, lite generat, att det kanske ändå är det hon 
betecknar som ett slitet uttryck nämligen ”helhetssyn”. Genom att beakta alla 
delar i utredningen kan de sammanföra olika aktörers kunskap. Filippa tror 
att arbetskamraterna i teamen ändå ser sitt bidrag på motsvarande sätt, att de 
också tar hänsyn till processen, delarna och helheten. Anita replikerar att det 
är positivt och inte ska ses som en konkurrenssituation.  

 
315 Barbro Men så tänker jag – å  det är väl inte för att vi är specialpedagoger, men 

för att vi är pedagoger, så har vi ändå en grundutbildning vad det gäller 
barn, (316) det tycker jag också är viktigt att vi inte glömmer bort. Att 
man inte tappar barnperspektivet på det här. 

316 Filippa Ja, precis. 
317 Gruppen Mm 
318 Anita Mmm - det är viktigt att vi inte glömmer bort. 
Paus  
319 Charlotte Att barnet ska va subjekt och inte objekt. 
320 Gruppen Mm 

Epsilon talar, jämfört med andra yrkesgrupper, mer sällan om barn. Det ger 
en antydan om att man”glömmer” det barnnära perspektiv som Barbro talar 
om. Deltagarna begreppsliggör sin kompetens huvudsakligen relaterad till 
föräldrar och familj. Av det fortsatta samtalet framgår att en lång erfarenhet 
av arbete med barn är ett absolut villkor för anställning vid barnhabilitering-
en. Det som ligger närmast och är grundläggande för kompetensen förefaller 
vara lätt att glömma. Charlotte säger avslutningsvis att ett annat anställ-
ningskrav är specialpedagogutbildning. Utbildningen, menar hon, tillför 
kunskap om skola, förskola och kommunens organisation. Det är en nyttig 
kunskap eftersom kommunen är en samverkanspart och att det är en fördel 
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att habiliteringens pedagoger har motsvarande utbildning som skolans speci-
alpedagoger. Den har handlat om utvecklingsfrågor men har framförallt in-
neburit en personlig utveckling för henne som pedagog.  

6.5.4 Metakommunikation och andra reflektioner 
Epsilon är en stor grupp med många pedagoger, som kommer till tals främst 
i gemensamma grupputtalanden. Deltagarna ställer frågor till varandra.  

Skattningen 

Tabell 6.10. Skattning och talutrymme i Epsilon, första fokusgruppen 

Deltagare 

Påbygg-
nads-
utbildning 

Procen-
tuell del 
av  
talut-
rymmet 

Procentuell 
del av egna 
koder som 
är bärande 
inlägg117  

Positiv 
upple-
velse av 
samtalet 

Har 
uttalat 
egen 
uppfatt-
ning 

Uppfatt-
ningars 
överens-
stämmelse 

Fler och 
andra 
upp-
fattningar 

Agnes Spec.ped  2 70 4 4 3 5 
Barbro Spec. ped  4 62 4 3 4 3 
Elna Spec. lärare  4 69 4 2 4 1 
Carola Går utb. + 

poängkurser 4 58 5 3 3 2 

Desirée Spec. lärare  5 25 5 3 5 3 
Anita Spec. ped  5 54 4 3 5 1 
Birgitta Spec. ped  9 50 5 5 5 4 
Charlotte Går utb. 10 56 4 3 4 3 
Filippa Spec.lärare  12 42 4 3 3 5 
Gudrun Spec.ped  12 23 5 4 4 - 
Grupp 12 2     
Någon 8 4 Medelvärde 
Moderator  12  4,4 3,0 4,1 2,7 

I skattningsformuläret har alla deltagare kommenterat fokusgruppen. Samtli-
ga skriver att det är intressant och viktigt att ta del av varandras uppfattning-
ar. De talar om eftertanke, att tillsammans reflektera och om ett tillåtande 
klimat. Det förekommer uttalanden om att det är lärorikt, att det utvecklar 
kunskaper och att fokusgruppens öppenhet med få ställda frågor, fördjupat 
samtalet. De som tagit det minsta samtalsutrymmet skriver: 

Alla fick prata utifrån sina egna tankar som formades ur övriga tankar inget 
skulle vara rätt eller fel alla i samtalet hade ett värde 

Det är värdefullt att få uttrycka tankar omkring specialpedagogrollen i ett fo-
rum där allas uttalanden tas upp som värdefulla, och följs upp för att utveckla 
vidare! 

                               
117 Koder 1-3 se bilaga 6 



 208 

Tillfälle att delge och lyssna in varandras uppfattningar. Tillfälle till eftertan-
ke o reflektion över frågorna.  

Det förefaller inte som yttre eller inre omständigheter har inverkat på deras 
talutrymme. Deltagarna har i medeltal 33 turer per person. De deltagare som 
har procentuellt låg del av meningsbärande inlägg har genomgående mer av 
frågor och förstärkningar i anslutning till andra deltagares utsagor. Elna och 
Gudrun gör några långa inlägg.  

Det andra fokusgruppstillfället 
Vid andra fokusgruppen deltar inledningsvis 11 pedagoger. Carola och Elna 
är inte med. Barbro går efter 15 minuter. Harriet, Emilia och Felicia är nya 
deltagare. Epsilon börjar med att berätta att de just fått en ny organisation 
med sparåtgärder och förändringar, presenterad för sig. Redovisningen av 
sekvensanalysen från första fokusgruppen föranleder en lång tystnad. Char-
lotte konstaterar att det är speciellt att se det som sagts, i text. En del över-
ensstämmer och annat är svårt att känna igen. Gruppen förhåller sig avvak-
tande. Moderator ställer frågor till de nya deltagarna om vad de tänker när de 
tar del av kollegornas sammanfattade utsagor. Harriet säger att det överens-
stämmer med hennes uppfattning, men önskar ytterligare framhålla förhål-
landet till kommunernas specialpedagoger. Där handlar det om att hitta sam-
verkansformer för att förtydliga fördelningen av ansvaret för stödet till barn 
och familj. Det fungerar bra där det finns specialpedagoger, vilket det inte 
gör i alla kommuner. Anita poängterar att hur stödet fungerar är en person-
fråga, eftersom de kommunala enheterna är små med få anställda. Harriet 
framhåller att hennes arbete att finna samverkansformer har givit resultat och 
beskriver hur hon gått tillväga: 

 
11.3 Harriet Ja mycket träffar tillsammans med dem - plus andra också givetvis ~! Men 

framför allt enbart med specialpedagogerna ~ inom kommunen. Och ~ 
tagit - fått mandat ifrån dom föräldrarna till dom barnen, att prata om deras 
barn tillsammans med den specialpedagogen ~. Och föräldrarna säger ju 
också att de tycker att det blivit bättre efter att vi hade gjort så. Inte kanske 
alla men flera! Där det inte fungerade bra i alla fall om vi säger så! [Skratt] 
Där det fungerade har man väl inte märkt, kanske så mycket ~! Å- Ja det 
känns ju bra! [Tystare]  - tycker jag 

12 Gruppen   Mmm 
13 Moderator  Vad är skillnaden mot hur ni gjorde förut? 
[Tystnad 4 sekunder] 
14 Anita Då samarbetade vi direkt (14.2) med personalen på ett annat vis och kan-

ske lämnade över mycket till dem - utav det som skulle göras. Eller - ja 
man kom överens! Här finns - när man samarbetar med specialpedagogen i 
skolan, då finns det en till partner så att säga, som, som driver frågan - som 
har behörighet i den gruppen. Än att vi kom utifrån och kanske så, om man 
tänker tillbaka och tyckte och tänkte då då  Ja! 

14.2 Gruppen  Ja precis 
15 Harriet Det som jag tycker ofta att man hör, ifrån, man tänker direkt ute i skolan 

eller i förskolan. Det är att de fortfarande saknar oss väldigt. Våran spets-
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kompetens ~! Och när jag hänvisar till kommunens specialpedagog ~ ”Det 
får du ta genom den!” ”Men de kan inte –det här än.” ~ Det är ett glapp 
fortfarande! Mellan - ändock. Även om vi har ett gott samarbete så saknar 
förskolan eller skolan, den kompetensen som vi kunde ge ~ till dom tidiga-
re. 

16 Moderator  Det är inte samma kompetens ni har? 
17 Harriet Neej det är det ju inte! Självklart så är det ju så också ~. Och det saknar ju, 

ställena, det märker man. Och där, där gäller det ju att vara ganska sten-
hård själv ~ att, stå på sig och inte falla där! [Skrattar] och ta det här~. Och 
det kan jag tycka är svårt ibland! [Tankepaus 4 sekunder ] – det är inte 
riktigt SIT:s118 jobb heller! För man kan tänka att dom finns ju också. Men 
det är inte riktigt deras jobb. Det ligger inte riktigt på den nivån kan man 
säga. Utan det ligger mer på specialpedagogen i kommunens nivå då! Men 
de fixart inte~! 

Frågan är hur det specialpedagogiska arbetssättet för enskilda barn ska föras 
vidare. Harriet säger att det är självklart att den spetskompetens som habili-
teringens specialpedagog har, inte finns i kommunen. Deras kompetens har 
ju utvecklats i arbete med barnen, och i samverkan mellan föräldrar och de 
andra yrkesgrupperna, samtidigt med en omfattande metodutveckling inom 
yrkesgruppen. Därför gäller det att finna samverkansformer, men också att 
bevaka sitt eget engagemang i skola och förskola. Fördelningen är att hand-
ledning av generell art, som gäller övergripande arbetssätt, ska ges av SIT. 
Om det gäller specifikt barn är det habiliteringens pedagog som handleder 
förskolan och skolans personal. Det är inga problem om det är solklara fall. 
Problemet är frågor i gränslandet.  

Epsilon funderar över vad det betyder för kompetensen att de idag arbetar 
mot föräldrar och familjen, från att tidigare ha arbetat huvudsakligast mot 
förskolan och skolan. De diskuterar betydelsen av det barnperspektiv som är 
en viktig del i deras kompetens. Felicia säger att det just är kunskapen om 
barn utveckling, en lång erfarenhet av arbete med barn, som är betydelsefullt 

Det som också kommer fram att vi har mycket i vår roll, det har legat förut 
också men kanske ännu mer nu, så tror jag att det ligger i att hjälpa föräldrar-
na till att se, att tydliggöra det här. Och då krävs det ju, tycker jag, en lång er-
farenhet och kunskap och kompetens just runt barnet som är mitt yrkesområ-
de. För att, jag tror att vi måste kun/ ää vi ska kunna fungera som nån sorts 
referensram för föräldrarna tror jag! Att - vara så mycket bollplank- att kunna 
resonera runt, - vad är avvikande och vad kan man betrakta, så att säga, som 
faller inom normalramen så. För om man tittar på, om man tänker på, hur lite 
det tyvärr fortfarande är - att föräldrarna har en direkt kontakt och påverkan 
inom barnomsorgen och skolan. Det har ju inte förändrats så väldigt mycket, 
tycker jag under åren /…/ Det här har vi ju haft uppe många gånger tidigare 
alltså, att ska vi kunnat få föräldrarnas uppdrag så måste ju föräldrarna ha 
kunskap och kompetens så att de vet vilka uppdrag de ska ge oss. Och där 
tror jag att vi är viktiga så att säga, med att fungera som den här referensen 
(tur 40) 

                               
118 Specialpedagogiska Institutet 
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Pedagogens bidrag som referensram, är att ge kunskap och stöd så att föräld-
rarna ska veta vilket uppdrag de kan ge pedagogen. Det handlar om ”empo-
werment”, att ge föräldrar möjlighet att utöva sitt självbestämmande. Dit hör 
att påtala att det är föräldrar, som känner och har kunskap om sitt barn. Det 
är en viktig bakgrundsfaktor då man talar om arbete på föräldrars uppdrag. 
Felicia talar om vikten av att uppmärksamma att yrkesspråket inte ”går över 
huvudet” på föräldrarna. Därefter följer ett samtal om att benägenheten att 
sätta barn med funktionshinder i förskolan kan uppfattas som nedvärderande 
av föräldrar. Det är utifrån den pedagogiska kompetensen och kunskapen om 
barns utveckling, samspel och sociala behov, som de föreslagit förskolepla-
cering för barnen. Nu behöver inte pedagogen argumentera för det, eftersom 
lagtexten förordar en skola för alla.  

De berättar att deras handledare bett dem att precisera sin kompetens som 
en slogan med några rader. Nu då de tar del av sekvensanalysen, som ändå 
omfattar fyra sidor, tycker de inte att de lyckats formulera vad kompetensens 
innebär. Deltagarna ställer ett antal frågor till varandra: 

 
• Är det nödvändigt att ständigt precisera och formulera kompetensen  
• Vad tillför påbyggnadsutbildningen som utvecklar kompetens för arbetet 

med funktionshinder? En fråga som ställs av en pedagog med special-
lärarutbildning 

• Behövs habiliteringens specialpedagog idag då kommunen har egna   
specialpedagoger 

• När är man och när är man inte pedagog? 

Frågorna för Epsilon tillbaka till talet om en kompetens grundad på barnper-
spektiv och erfarenheter. Specialpedagogikens tvärkunskapsprofil ger hel-
hetsperspektiv. De talar om intuition, om strukturer och reflekterar kring 
processen i en kompetens som anpassas till en ständigt förändrad verksam-
het. Det blir inga direkta svar, bara fler funderingar. Det finns kollegor och 
föräldrar utan pedagogisk utbildning som har goda pedagogiska förmågor, 
sett till helhetssyn och insikt om barns utveckling. Vad har då utbildning och 
profession för betydelse? Anita säger att de behövs som yrkesgrupp för bar-
nens och föräldrarnas skull. De kompletterar kommunens specialpedagogis-
ka kunskap genom att tillföra sin kunskap utvecklad genom erfarenhet om 
barn med funktionshinder, specifikt och generellt. 

6.5.5 Sammanfattning 
Deltagarna för fram uppfattningar, tillåter långa pauser och funderingar. De 
har yrkesgruppshandledning som de relaterar till. Det är betydelsefullt att 
några pedagoger, i kraft av sin mångåriga erfarenhet och sin påbyggnadsut-
bildning, ger sig in i diskussioner och ställer frågor till varandra. Det gör att 
samtalet blir djupgående och reflekterat. Kompetensen anknyts knappast alls 
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till praktisk pedagogik. De talar inte om lek och inte om de metoder som de 
utvecklar. Samtalen förs på en metaspråklig nivå främst om specialpedago-
gens roll, om kompetensen, erfarenheterna och förhållningssättet. Epsilon 
framhåller det familjerelaterade arbetet och diskuterar det relaterat till sam-
verkanspersonerna, till pedagoger i kommunal verksamhet och framförallt i 
förhållande till den egna yrkesgruppens professionella utveckling. 

 

 

Figur 6.5. Epsilon – Specialpedagogens roll – familjen 

6.6 Tvärgruppen Sigma 
Sigma har satts samman för att ge sina reflektioner kring frågor som uppstått 
efter genomförda fokusgrupper med pedagoger i yrkesgrupperna. Det är åtta 
specialpedagoger Agneta, Berit, Cajsa, Daga, Eve, Fanny och Henriette, från 
sex olika habiliteringar. Den yngsta är 36 år och den äldsta är 62 år. Henriet-
te är anställd sen två år och Gun har arbetat i 27 år. Berit är fritidspedagog 
och övriga är förskollärare, samtliga utbildade med en spridning från 1967 
till 1987. Fanny har speciallärarutbildning från 1973, de övriga har genom-
gått specialpedagogutbildning efter 1993. Flertalet anställdes som förskollä-
rare och genomgick påbyggnadsutbildning från några år till 25 år efter an-
ställningen. Två var examinerade specialpedagoger vid anställningen. Sam-
talet pågår i 70 minuter och Daga medverkar under den första halvtimmen.  

Deltagarna ombeds att ge synpunkter på och samtala om de svårigheter att 
formulera specialpedagogisk kompetens, som deras kollegor har visat. Under 
samtalet tillförs frågor om lekverksamhet och om lekoteket, som framträder 
så begränsat i fokusgruppssamtalen. Det ställs en fråga om utbildningens 
betydelse. Samtalet i Sigma sammanfattas och redovisas i korthet.  
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Tabell 6.11. Topiker och turtagningsanalys i Sigma 

Sekvenser 
och topiker 

Turer 
totalt Aktiva Inför 

Vi-
dare-
för 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Oppo-
sition 

Meta-
kom Fråga 

Kompetens i 
habiliteringen 32 ACDEFGH 

Grupp 5 5 1 19 1 4 1 (0) 

Spec.ped’s 
roll 53 Alla 8 

Grupp 3 14 7 24 (1) 0 4 9 (4) 

Pedagogen 
och barnet 13 BCDEG 

Grupp 1 5 1 9 0 1 1 (1) 

Habiliterings- 
traditioner 18 ABCEF 

Grupp 1 4 0 10 5 0 1 (1) 

Pedagogens  
roll i teamet 29 ACEG 

Grupp 2 2 4 17 3 3 3 (3) 

Lekoteket 47 ACDEFGH 
Grupp 3 13 5 20 (1) 3 8 (1) 4 (1) 

Specifik 
kompetens 76 ABCEFGH 

Grupp 4 22 5 37 4 10 6 (3) 

Utbildning 
och forskning 79 Alla 7 

Grupp 1 23 12 31 3 4 13 (4) 

Pedagogen i 
samverkan 101 Alla 7 

Grupp 2 23 17 48 6 11 11 (7) 

 447  22 111 52 214 (2) 25 45 (1) 52 (24) 

6.6.1 Specialpedagogers kompetens – att förstå och formulera 
Sigma pekar på olika orsaker till att pedagoger i barnhabiliteringen har svå-
righeter att förhålla sig till sitt uppdrag och sin kompetens. Det är uppdraget, 
kompetensen och yrkesbeteckningen. Det svåra för pedagoger, jämfört med 
andra yrkesgrupper, är att det saknas övergripande riktlinjer. Det sista som 
skrivits av Socialstyrelsen om behörighet till tjänst är från 1994, och där står 
det att de är förskolekonsulenter. Nu skiftar yrkesbeteckningarna. ”Special-
pedagog”, som är en examinationsgrundad beteckning, får inte användas av 
pedagoger som saknar påbyggnadsutbildning, vilket ändå görs. Specialpeda-
gogbeteckningen gör att det blir oklarheter i förhållande till skolans special-
pedagoger. Beteckningen habiliteringspedagog förorsakar oklarheter också 
på andra sätt. Gun förordar yrkesbeteckning specialpedagog och säger att de 
som inte har utbildningen kan kalla sig förskollärare. Diskussionen visar att 
yrkesbeteckningar diskuterats på många habiliteringar och att organisationen 
inverkar på vilka beteckningar som används. Daga framhåller att det är vik-
tigt att habiliteringens pedagoger samordnar sig inför framtiden, då kommu-
nen alltmer bygger ut den specialpedagogiska verksamheten. Berit beskriver 
insikter om den egna specifika kompetensen, som hon får i möten med 
kommunens specialpedagoger.  
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Att pedagogerna har svårigheter att formulera kompetensen kan bero på 
att kunskapen om barn förefaller alltför generell och allmängiltig, resonerar 
Sigma. Pedagogiska aspekter av habiliteringsarbetet framhålls i en allt ökan-
de utsträckning av andra yrkesgrupper. Det är allmängiltigheten som gör det 
svårt att formulera den kunskap om barns utveckling och om pedagogik, som 
specialpedagogerna omsätter i praktiskt arbete. De menar att pedagoger har 
svårt att marknadsföra sin specialkompetens för att de helt enkelt är ovana 
att formulera sig. Det är när det skrivs ner av andra, som det blir tydligt vad 
som saknas. I påbyggnadsutbildningen blir det mycket av filosofi liksom av 
förhållningssätt och helhetssyn. Men det ges en alltför svag anknytning till 
specialpedagogisk forskning och teoribildning och den är svår att koppla till 
verksamheten, säger Gun bestämt. Specialpedagogik är öppen för alla yrkes-
kategorier att studera. Vad är då skillnaden mellan 60 akademiska poäng i 
specialpedagogik och en specialpedagogisk examen om lika många poäng, 
frågar Eve. Berit framhåller att gemensamma studier bara är en fördel och att 
det är viktigt att uppdatera sig i förhållande till såväl skolan som barnhabili-
teringens kunskapsområden. Då Agneta prövar att formulera innebörden av 
specialpedagogik så sker det anknutet till tvärkunskap och helhetssyn. Hon 
räknar upp olika kunskapsområden och förtjusningen blir stor då det just är 
det medicinska området, som det tar en stund att minnas.  

Deltagarna använder flera metaforer som spindlar, amöbor och paraplyer 
för specialpedagogers roll i habiliteringsarbetet. Fanny säger att metaforen 
spindel används av pedagoger för deras roll och kunskap om barns utveck-
ling. Eve framhåller att det inte är någon annan i hennes team som samarbe-
tar med så många olika yrkeskategorier och andra företrädare i samhället 
som hon. Det är förmågan till samverkan som framkallar liknelser som amö-
bor och paraplyer. Metaforerna står därmed både för deras kunskaper om 
barnet, för rollen i teamet och för relationen till de omgivande miljöerna. 

Det är i skuggan av andra yrkesgrupper som den pedagogiska kompeten-
sen ibland ter sig svår att marknadsföra. Speciellt som det pedagogiska för-
hållningssättet och kunskapen om barn betraktas som teamgemensamt. Berit 
poängterar vid flera tillfällen att förhållningssätt, helhetssyn och kunskap om 
barn inte är specifika för specialpedagogerna. Det förefaller som det är 
mindre problematiskt för henne att framhålla den specifika kunskapen i jäm-
förelse med kommunens pedagoger, än i förhållande till andra yrkeskatego-
rier i teamet. Eve och Fanny berättar att olika yrkesgrupper vid deras habili-
teringar har barnverksamheter där pedagoger inte medverkar. Gun menar att 
pedagogen är den enda inom teamet, som har en dokumenterad barnutbild-
ning. Psykologen har utbildning i utvecklingspsykologi och barnläkaren har 
sin specialisering men kunskaper om pedagogiskt arbete med barn är det 
bara pedagogen som har. Deltagarna tillstår att de är oense om vad som 
egentligen är unikt. Någon framhåller att arbetet är konsultativt och att deras 
kunskaper inte är unika sett till övriga teamkollegor. Cajsa säger att de andra 
i teamet ändå är mer inriktade på funktionell träning och att hennes bidrag är 
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som ”försvarstalare” för barnet. Hon bevakar att träningen sker på en nivå 
där barnet känner glädje. I Sigma menar man att det idag finns en balans och 
uttalad respekt mellan teamens olika yrkeskategorier. Olika sätt att se på 
uppdraget och rollen framträder och diskuteras. Någon anser att pedagogerna 
behöver de andra yrkeskategoriernas stöd att tydliggöra och stärka pedagog-
rollen. Andra säger att pedagogen själv måste stärka sin identitet och bety-
delse. Andra uppfattningar som framträder är att pedagogen genom sin kom-
petens har bidragit till ett förändrat och utvecklat förhållningssätt hos team-
kollegorna. 

Av samtalet framgår att den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
har betytt mycket för deltagarna som personer. De delar erfarenheter av att 
ha varit tämligen ensamma om att komma från habiliterande verksamhet. 
Någon saknade en möjlighet att välja inriktning som utvecklingsstörning, 
vilket andra, beroende på var de genomfört utbildningen, kunnat göra. Fanny 
berättar om den utbildning hon gick på 1970-talet och som var inriktad mot 
lek och barns utveckling. Hon berättar stolt att hon studerade samtidigt som 
Evy Blid. Det uppenbaras att inte samtliga i Sigma känner till vem det är. 

6.6.2 Lekarbetet 
Sigma får frågan varför yrkesgrupperna nästan inte alls talar om lekoteks-
verksamhet. Det ger ett samtal om lekotek och lekens betydelse i det speci-
alpedagogiska arbetet. I de sex habiliteringar som Sigma representerar finns 
inalles ett lekotek. Fanny berättar att där hon arbetar lades lekoteket ner i 
början av nittiotalet, vilket hon menar är en stor förlust. Hon såg lekoteket 
som en neutral samlingsplats för familjerna. Eve och Henriette berättar om 
samverkan med ett lekotek inom FUB. Daga och Gun berättar om den ut-
vecklade lekoteksverksamhet som är integrerad i habiliteringen där de arbe-
tar. Agneta ifrågasätter lekotekets nytta genom att fråga, med skärpa, vilka 
som ”lånar på lekoteket”. Då svaret är föräldrarna, undrar hon om de inte har 
förskoleplats för sina barn. Det blir ett initierat samtal om lekoteket som 
stödjande verksamhet snarare än dyrbara leksaker. Där kan pedagoger erbju-
da ett anpassat och stimulerande material till de föräldrar och barn som ännu 
inte börjat i förskolan. Också förskolans personal, främst assistenter, har 
nytta av att se hur material och aktiviteter kan anpassas för att pedagogiskt 
stimulera och stödja utveckling och funktion hos barnet. Cajsa, som kommer 
från en habiliteringsverksamhet där det inte funnits lekotek på många år, 
berättar att hon ser leken som central och använder sig av lekarbete och roll-
spel i grupper av barn med Aspergers syndrom och med autism. Tre deltaga-
re talar om hur leken är en tillgång som ett ”ofarligt” men inspirerande kun-
skapsområde i arbetet med föräldrar och assistenter. I kontakten med barnen 
är det betydelsefullt vid observationer och det lustfyllda lärandet. Grupp-
verksamhet i lekoteket och den tidigare lekotekarietjänsten gjorde pedago-
gens roll tydlig, under den tid som yrkesföreningen stod för sammanhängan-



 215 

de riktlinjer. Agneta som lyssnar på samtalet säger att för dagens barn, som 
sitter mycket stilla, kan lekoteket få en ny betydelse.  

Gun berättar om en kompetensutveckling bland pedagoger vid en annan 
barn- och ungdomshabilitering, som har utfallit i en lekobservationsmodell 
som spridits över landet. Den genomförs som fri lek utan tester men med 
utvecklade manualer. Hon berättar också hur pedagogerna inom den habilite-
ring där hon arbetar, har utvecklat ett lekrum med observationsspeglar. Det 
är sådana specifika arbetsformer som ger andra yrkesgrupper respekt för 
pedagoger som professionella och öppnar för samarbete, menar hon. Flera 
deltagare säger att leken ingår i pedagogens naturliga förhållningssätt till 
barnet och ligger i yrket. De berättar hur de kan möjliggöra andra yrkesgrup-
pers arbete med barn genom sitt arbets- och förhållningssätt till barnet som 
lekande varelse. Det blir tydligt att några av pedagogerna arbetar mycket 
aktivt med lekarbete och rådgivning. De kopplar kompetensen till barn, lek 
och lärande.  

6.6.3 Sammanfattning 
Deltagarna i Sigma säger att svårigheter att formulera den pedagogiska 
kompetensen kan bero på avsaknad av riktlinjer för behörighet. Deras samtal 
visar att kompetensen är kontextuell. Det är habiliteringsorganisationer sna-
rare än den samlade yrkeskåren som inverkar på pedagogernas professions-
frågor. Sigma framhåller, liksom övriga pedagoggrupper, pedagogens barn-
kompetens. Den pedagogiska kompetensens kvalitet är att se till behov och 
helheter. Att då framhålla en specifik och avgränsad kompetens framstår 
som en motsats och blir ett dilemma. Ett annat dilemma är att behovet av 
teoribildning för kompetensen som är praxisanknuten. Det blir tydligt för 
deltagarna själva, att de som yrkesgrupp inte använder den kompetens de är 
överens om att de har. Vad som också framträder i samtalet är att leken, som 
specialpedagogisk intervention, inte är en gemensam kompetens hos special-
pedagogerna. 

Skattning  
För deltagarna i Sigma är skattningsformuläret möjligheten att delge reflek-
tioner om vad som sagts under fokusgruppen.  

Sigma är en grupp pedagoger där några är arbetskamrater, medan övriga 
inte känner till varandras arbetssätt, vilket också framträder vid turtagnings-
analysen (se bilaga 6). Vad som förekommer oftare i Sigma, än i yrkesgrup-
perna, är förstärkning av en namngiven deltagare (4E) och att ange annan 
uppfattning (5A). Deltagarna är måna om att delge sin uppfattning i olika 
frågor. Det gör att de tydligt markerar antingen motsvarande eller motsatt 
synpunkt. Andra skillnader gäller allmänna förstärkningar (4A). Där peda-
goger i yrkesgrupper vanligen säger ”mm, ja”, eller inget alls finns det i 
Sigma mer av ”visst” och ”ja precis”, ”så gör vi också” och ”det tycker jag 
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med”. Det förekommer förhållandevis många av analyskodens frågor (7A; 
B; C) där deltagare ber varandra utveckla en uttalad uppfattning liksom raka 
frågor som ”hur gör ni” eller ”var gick du din utbildning”. 

Tabell 6.12. Skattning och talutrymme i Sigma 

Deltagare 

Procentuell 
del av  
talutrymmet 

Procentuell 
del av egna 
koder som är 
bärande inlägg 

Positiv 
upplevelse 
av samtalet 

Har uttalat 
min upp-
fattning 

Uppfatt-
ningars 
överens-
stämmelse 

Fler och 
andra 
uppfatt-
ningar 

Daga 4 59 4 2 4 0,2 
Henriette 4 57 5 5 4 3 
Berit 7 46 4,5 3,5 3,8 4,2 
Gun 8 58 5 5 4 4 
Cajsa 10 23 5 5 4 1 
Agneta 11 42 4 4 2,5 2 
Eve 13 48 5 5 4 2 
Fanny 15 43 4 3,5 3 4 
Grupp 19 1     
Någon 2 25 Medelvärde 
Moderator 6  4,7 4,4 4 3,1 

Av kommentarer i skattningsformulären framkommer att den huvudsakliga 
upplevelsen av fokusgruppssamtalet är positiv. Roligt, spännande och intres-
sant skriver deltagarna oavsett hur de skattat. Det intressanta tycks vara att ta 
del av andra specialpedagogers roller och arbetsuppgifter vid barn- och ung-
domshabiliteringar från skilda landsändar. Liksom i yrkesgrupperna fram-
hålls att olika tankar och erfarenheter framkommit. Till skillnad mot yrkes-
grupperna förekommer inte synpunkter på hur övriga deltagare kommit till 
tals eller om fokusgruppsmetoden med frågor och den öppna samtalsformen 
var av betydelse. De har inte givit akt på varandras framträdande, vilket kan 
bero på att de inte relaterar till varandra som grupp. Avseende uttalade upp-
fattningar om specialpedagogisk kompetens, skriver någon att hon sedan 
länge funderat över den specialpedagogiska kompetensen och att fokusgrup-
pen var ett tillfälle att formulera det. På frågan om andra deltagares erfaren-
heter och uppfattningar om specialpedagogisk kompetens överensstämmer 
med de egna, svarar en av deltagarna att pedagogerna inte är ensamma om 
kompetensen i teamet. En annan skriver att det finns olikheter i arbetsförhål-
landen beroende på var man arbetar, vilka samverkansorganisationerna är, 
liksom hur lång erfarenhet man har. Frågan om andra erfarenheter och upp-
fattningar om specialpedagogisk kompetens kommenteras så här:  

Jag tycker vi måste vara kritiska till vår roll i verksamheten, och inte tro att 
det är bara vi som kan eller har ensamrätt kring barn med funktionshinder. Vi 
ska inte känna oss hotade av varken andra specialpedagoger med annan hu-
vudman eller andra professioner, för att alla behövs och samverkan är nöd-
vändig. 
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Det kan ses som en markering att den specialpedagogiska kompetensen och 
rollen inte är specifik. Frågan är på vilket sätt pedagogen bidrar i samverkan. 
Det kan vara ett uttalande mot en pågående specialisering. Nästa deltagare 
kompletterar det sagda med konkreta kunskapsområden som ingår i kompe-
tensen och som inte framkommit under samtalet. Kunskapen verkar främst 
relaterad till det konsultativa uppdraget mot vuxna. 

 
Kunskap om funktionsstörning. 
Kunskap om olika metoder som dyker upp även metoder som beskrivs i 
media och som föräldrar griper tag i 
Kunskap om specialskolor 
Kunskap om andra utbildningar för föräldrar och även personal 
Samtalsmetodik 

Den sista skattningsfrågan gäller specialpedagogens status i förhållande till 
de andra professionerna i teamet och om de erfarenheter som kommit fram 
under fokusgruppssamtalet samstämmer med de egna. Av svaren framkom-
mer synpunkter såväl om pedagogens jämställdhet som låga status. 

Jag upplever att jag har en jämställd roll i teamet, där vi ser varandra som lika 
betydelsefulla för det arbete vi utför. 

Håller med om att vi betraktas som mer viktiga numera, men ändå finns käns-
lan hos mig att vi kommer rätt lågt ner i habiliteringshierarkin - känsla pga att 
vi ej har några vetenskapligt mätinstrument och att vi är “yviga”. 

Generellt är det nog så att ped./lär. överlag har fått ”sämre status” i samhället 
– än som det var tidigare.  

Sigmas deltagare har varit mer angelägna att ge skrivna kommentarer i 
skattningen. De har endast en fokusgrupp och har med det inget ytterligare 
tillfälle att komplettera eller revidera sina uppfattningar. 

6.7 Interaktionen i yrkesgruppssamtalen –
sammanfattande diskussion 
Samtalen om kompetens i yrkesgrupperna sammanfattas och diskuteras un-
der två övergripande rubriker. Vad kompetensen innebär för olika grupper 
sammanfattas och diskuteras ur professionsperspektiv. Därefter redovisas 
kompetensens hur, vilket visar samtalsstrukturer som framträder med analys-
ramen. 
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6.7.1 Vad kompetensen innebär 
Genom fokusgruppssamtalen framträder en yrkeskår av pedagoger som för-
håller sig till sin kompetens och till verksamhetsfältet med ett mått av trygg-
het. Det förekommer inga uttalanden som handlar om osäkerhet eller miss-
nöje. Deltagarna reflekterar den egna kompetensen med viss självkritik och 
är engagerade i samtalen. Det arbete de beskriver är mångfasetterat och i 
högsta grad föränderligt. I fyra av fem yrkesgrupper har, under månaderna 
mellan de båda fokusgruppstillfällena, organisationen ändrats på ett sätt som 
inverkar på kompetensen.  

Pedagogerna tar sin utgångspunkt i den kompetens de har från den grund-
läggande förskollärarutbildning, en pedagogisk kompetens för arbete med 
barn. Habiliteringens vardagsverksamhet är att möta avvikande funktioner 
hos barn och svårigheter förknippade med detta hos deras familjer. Det talar 
de genomgående om i termer av möjligheter och styrka. Det finns en slags 
dubbeltydighet. Samtidigt som specialpedagogutbildningen och alla policy-
dokument framhåller möjligheter och det friska ska dessa pedagoger arbeta 
med det svåra och avvikande. Det är något som inte framkommer i samtalen. 

Det minskade handlingsutrymmet i den kommunala förskolan föranleder 
inte öppet kritisk uttalanden eller professionspolitiska markeringar. Det finns 
en kunskap om pedagogiska svårigheter i organisationen som drabbar barnen 
och familjerna. Det innebär inte att pedagogerna framhåller den egna speci-
fika kompetensen eller problematiserar kompetensen hos skolans specialpe-
dagoger. De beskriver sin roll som tillfälliga informatörer eller tysta observa-
törer i förskola och skola. Här förekommer ingen kamp för den specifika 
kunskapens nytta, för barnen och familjerna.  

I samtliga pedagoggrupper beskrivs kompetensen på individ- och grupp-
nivå. Individnivån gäller barnet och föräldern, gruppnivån huvudsakligen 
teamet. Yrkesgruppen fungerar som stöd och pedagogerna i kommunen som 
referensram. Habiliteringen som organisation diskuteras knappast alls trots 
att det genomförts förändringar som skapat viss oro. Mer strukturella förut-
sättningar som berör specialpedagogerna, liksom frågor om påbyggnadsut-
bildning och forskning tas upp av enskilda pedagoger. Det signalerar ett visst 
missnöje, någon riktigt kritisk diskussion blir det inte i någon av grupperna. 
Den specialpedagogiska kompetensen är praktiknära. Från att ha arbetat nära 
förskolan arbetar pedagogerna i dag mer i familjerna och med föräldrarollen. 
Det gäller då bland annat barnets lek och kommunikation. Det handlar om att 
ge föräldrar råd och stöd, som utformas efter barnet, familjen och aktuell 
situation. Det kräver ”timing”, en förmåga att erbjuda pedagogiska lösningar 
och idéer, i stunden om tillfället är rätt.  

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 
Relationen till den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen är tvetydig. 
Samtliga grupper är det först på en direkt förfrågan, som utbildningens bety-
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delse diskuteras. Till skillnad mot förskollärarutbildningen är den inte ge-
mensam för samtliga pedagoger. Man framhåller att den är ett obligatorium 
vid nyanställning. Men också att den främst är inriktad mot kommunal verk-
samhet. Det ger en kunskapsbas som är gemensam med specialpedagoger i 
kommunal och statlig verksamhet, vilket uppfattas positivt. Utbildningen har 
bidragit till personlig utveckling för några, andra talar om filosofi och teori-
er, liksom om förhållningssätt och helhetssyn. Främst är det kunskap om 
samtal och handledning som anses betydelsefullt. Vad som efterfrågas är 
kopplingen till habilitering. Pedagogerna saknar teoretiska underlag från 
specialpedagogisk forskning och didaktisk kunskap för sitt verksamhetsfält. 
De framhåller att teorier och praktiska erfarenheter är grunden för kompe-
tensen. Någon systematisk teori eller teoretisk grund framkommer inte mer 
än indirekt. ”Helhetssyn” kopplas till barns utveckling, ur psykologiska och 
pedagogiska perspektiv, främst från förskollärarutbildningen. Utvecklings-
ekologiska perspektiv förs fram genom att relatera till barnets olika miljöer. 
Familjeorienterad habilitering är referensram och praktiskt pedagogisk kun-
skap relateras till verksamhetsfältet habilitering. Den praktiskt pedagogiska 
kompetensen utvecklas inom yrkesgruppen, genom att man utbyter erfaren-
heter. Någon enstaka grupp har pedagogisk handledning. Därutöver ses yr-
kesföreningens konferenser som tillfällen till specifik kompetensutveckling. 

Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen bidrar till att utforma en 
professionell roll som specialpedagog, för pedagoger med olika uppdrag. 
Dilemmat är att specialpedagoger vid barnhabilitering inte ges teoretiska 
ramar för sitt verksamhetsfält. Specialpedagogutbildningen är inte heller ett 
absolut krav och fungerar därför inte som en gemensam grund att relatera 
till. Det medverkar troligen till yrkesgruppernas bristande professionsstrate-
gier. I jämförelse med specialpedagoger i kommunal verksamhet framhålls 
den specifika kompetensen hos habiliteringens pedagoger ligga i en djupgå-
ende kunskap om barn med olika funktionshinder, familjesamverkan och 
framförallt den tvärkunskap som utvecklats genom teamsamverkan.  

 

Samverkan i team 
Det är samverkan i tvärprofessionella team som i samtliga yrkesgrupper 
framhålls inverka allra mest på den specifika specialpedagogiska kompeten-
sen. Det är påtagligt att det som uppfattas vara deras bidrag i samverkan, 
”helhetssyn”, blir ett dilemma för pedagogerna. Synsättet på helhetssyn som 
specialpedagogiskt specifikt, grundas i påbyggnadsutbildningen. Skolans 
specialpedagog ska bidra med helhetsperspektivet vid kartläggning och åt-
gärdsplanering i skolmiljön. Själva uppfattar pedagogerna att de har det med 
sig från förskollärarutbildningen, som en generell kunskap om barns mång-
sidiga utveckling. I den samordnade habilitering är helhetssyn en intention 
för det tvärprofessionella arbetet vilket pedagogerna är väl medvetna om. De 
bidrar genom att bevaka synsättet i teamsamverkan. 
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Om pedagogen inte fanns i teamet tror yrkesgrupperna att fokus på barnet 
och ett mer ekologiskt helhetsperspektiv, skulle gå förlorat. Pedagogen upp-
märksammar nämligen barnets rätt till lek och delaktighet, liksom familjens 
behov av en normal vardag. Det är från sin plats utanför den medicinska 
världen som pedagogen framhåller sitt bidrag till teamarbetet. Pedagogerna 
menar att de gör en pedagogisk anpassning av andra yrkesgruppers utred-
ningsresultat och behandlande intervention. De uppfattar att deras insats i 
teamet är både nödvändig och uppskattad. Ändå problematiseras pedagogens 
uppdrag i relation till det traditionellt medicinska, som beskrivs vara tydligt 
och riktat. Vid jämförelsen befarar pedagoger att det pedagogiska bidraget, 
lek och lärande som är deras kunskapsområde, ger lägre status. 

Kompetens är ett praktiknära begrepp. Pedagogerna visar en viss ambiva-
lens inför den pedagogiska praktiken, vilket gör det svårt att tolka resultatet. 
Det konkreta arbetet med leken liksom med barngrupper är inte det första 
som exemplifierar kompetensen. Pedagogerna noterar att andra yrkesgrupper 
arbetar alltmer med lek och barngrupper. Det är just i beskrivningen av den 
praktiska pedagogiken som kompetensen framträder med några paradoxer. 
Närheten till barnet är centralt, men det är vuxenkontakten i det konsultativa 
arbetssättet som framträder i kompetensbeskrivningen. Lek och lärande 
framhålls vara ett pedagogiskt bidrag, samtidigt som den barnnära verksam-
heten inte artikuleras påtagligt.  

Pedagogernas kunskapsområde har begränsat genom att lekoteksverk-
samheten inte har upprätthållits. Det har ersatts av ett mer konsultativt upp-
drag som framhålls främst i relation till familjen. Däremot saknas strategier 
för professionen i teamet och i den kommunala verksamheten. I teamsam-
verkan bevakar man inte att pedagogisk verksamhet, som utförs av kollegor 
av andra yrkeskategorier, håller god kvalitet. Inte heller har den kulturella 
samhörigheten med pedagoger i förskola och skola, använts för att utveckla 
ett professionellt och mer strukturerat samarbete.  

Det är som framträder är en förmåga till anpassning inte bara till de struk-
turella och organisatoriska förutsättningarna som yrkeskåren har ställts inför. 
Förmågan till anpassning framträder som en kompetens för det problem-
lösande uppdraget. Det handlar om ”timing”, att vara lyhörd för barn och 
familjers behov och att anpassa kompetenser till andra yrkeskategorier vid-
samverkan med teamet. 

6.7.2 Hur yrkesgrupperna samtalar 
Fokusgruppssamtalen pågår omkring en timme, oavsett tid som står till för-
fogande. Det är en tid som grupperna klarar att interagera på ett aktivt och 
fokuserat sätt. Fokusgrupperna med pedagoger är en talgenre med gemen-
samma förutsättningar. Samtidigt visar sig varje yrkesgrupps vara en egen 
samtalsgenre. Några grupper har en tät turtagning med snabba växlingar. 
Andra genomför, under samma tid, en tredjedel av turerna. Det väcker frå-
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gan om interaktionen inverkar på vad som sägs. Analysnyckeln för turtag-
ningskonstruktionen växte fram med syftet att bevaka de egna moderators-
frågorna. Analysmodellen har visat sig vara överskådlig och användbar på 
olika sätt. Det går att avläsa hur gruppen responderar på uttalanden. Det ger 
underlag för temaanalys där tolkningsarbetet har underlättats av möjligheten 
att söka efter sekvenser där deltagarna är aktiva på olika sätt. Avsikten är 
inte att jämföra, utan att söka det gemensamma.  

Analysramen 
Begreppet turtagning står för deltagarnas växelvisa bidrag i fokusgrupperna. 
Analyskodningen uppenbarar vad som snarast kan betecknas som samtals- 
eller turtagningskedjor. Ett införande följs vanligen av vidareförande anting-
en av någon eller fler deltagare eller av den första turtagaren. Då ett införan-
de vinner gehör, kopplas flera länkar till. Vanligast är förstärkningar. Oppo-
sition och metakommunikation förekommer mer sällan. Frågor ges företrä-
desvis av moderator. I bilaga 8 redovisas en grafisk bild av turtagningsanaly-
sen, i en sekvens om pedagogens roll, från varje yrkesgrupp. Den visar 
skillnader och likheter mellan yrkesgrupper.  

Yrkesgruppsprofiler  
Det som skiljer yrkesgrupperna åt är den samtalskultur som utvecklas under 
fokusgruppen och vars struktur uppfattas vid turtagningsanalysen. I större 
grupper, har den enskilda deltagaren ett mer begränsat talutrymme. Det upp-
står fler pauser eller ögonblick av tystnad. Deltagare avvaktar och inväntar 
varandra. Det kan bero på att det är svårare att överblicka turtagningsord-
ningen. Samtalet fördjupas avsevärt där deltagarna ställer frågor och ifråga-
sätter varandras uppfattningar eller snarare utsagor. Då uppstår samtal om 
kompetensens kvaliteter. Reflekterande grupp bidrar till att förstärka meta-
kommunikationen.  

Bakgrundsfaktorer som ålder, utbildning och habiliteringserfarenheter 
tycks ha mindre betydelse för yrkesgruppernas samtalskulturer eller talgen-
rer. I några grupper är kompetensbeskrivningarna konkreta och verksam-
hetsnära. Där förekommer en tät turtagning och deltagarna gör förstärkning-
ar under samtalen på olika sätt. Det förekommer i både i grupper där det 
finns skillnader och i grupper där deltagarna samstämmer bakgrundsmässigt. 
Kommunikationen kan vara tät och livlig i grupper av olika storlek. I den 
lilla gruppen där samtalsutrymmet är stort finns plats för fler inlägg och ut-
vecklingar. Det blir ändå inte fler grundläggande förslag eller metaspråkliga 
reflektioner än i andra grupper. I den tillfälligt sammansatta gruppen är in-
teraktionen tät. Deltagarna ställer fler frågor, uttalar mer av motsatta upp-
fattningar och ger fler återkopplingar än vad som är fallet i yrkesgrupperna. 
Man saknar gemensamma erfarenheter och förförståelse som gäller övriga 
deltagare. Intresset blir genuint och uppmärksamheten nödvändig. Resultatet 
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indikerar att det förekommer en talgenre som gäller yrkesgruppen snarare än 
professionen.  

 
Bärande inlägg 
De första tre analyskoderna; införande, vidareförande och återkoppling, ut-
gör bärande inlägg. De är underlag för topiker och är konkreta förslag eller 
aspekter av införda topiker. De deltagare, som använder en procentuellt sett 
mindre del av talutrymme, gör det övervägande med bärande inlägg. Det kan 
tyckas att personer som mer sällan uttalar sin uppfattning skulle göra det 
indirekt, genom att stödja andras. Skattningen visar inte att deltagare motsät-
ter sig kollegornas uttalanden. Snarast visar det på motsatsen. I avhandlingen 
har jag inte tittat på individuella deltagare, men underlaget indikerar att del-
tagare med många turer är mer socialt interaktiva. De ställer frågor, anknyter 
till tidigare utsagor och förstärker andras uttalanden i större omfattning än 
andra deltagare. En större del av turtagningen gäller social interaktion snara-
re än underlag för bärande topiker.  

Analyskod 1- Införande  
Införande är ett nytt meningsbärande inlägg. Det utgör vanligen inledning på 
en ny sekvens. Det finns ett antal meningsbärande inlägg som är bordlagda, 
som inte vidareförs av andra deltagare. Sådana bordläggningar förekommer i 
alla grupper. Vid några tillfällen återkommer det, infört av samma person 
eller av någon annan. Pedagogernas samtal skiljer sig på ett märkbart sätt 
från gruppsamtalen med intresseorganisationer och myndigheter. I grupp-
samtalen består enskilda inlägg, från samtliga deltagare vid något tillfälle, av 
mer än 250 ord. Av yrkesgruppernas deltagare gör sammantaget fyra delta-
gare längre inlägg (>200 ord). Två av dem tar för övrigt en mindre del av 
talutrymmet. De långa inläggen sker då man beskriver en konkret situation. 
En deltagare gör det flera gånger, vid ett tillfälle med en markering att hon är 
medveten om att inlägget blivit långt. En annan skillnad är att andra deltaga-
re ger tydliga förstärkningar under de långa inläggen i pedagoggrupperna. 
Det sker mycket begränsat, och diskret, i de mer officiella samtalen.  

Det förekommer ca ett införande på 10 turer och minst ett införande per 
deltagare, i samtliga yrkesgrupper. Det finns införanden som är samtalsvän-
dor. Dessa bryter en pågående samtalskedja helt och sker inledningsvis, då 
deltagarna orienterar sig. Inledningsvis är fokusgruppsmodellen okänd för 
flertalet och det finns en osäkerhet om vad man ska göra med det som förs 
in. Men det är också en orientering i frågeområdet, en kreativ fas, då flera 
idéer och uppfattningar kommer fram. Vid sekvensanalysen blir det ett val 
eller en tolkningsfråga om fasen ska uppfattas som mer övergripande topik 
med flera aspekter eller om det är flera kortare sekvenser och topiker.  
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Analyskod 2 - Vidareförande  
Vidareförande gör ett enstaka inlägg till en dialog. Det vanliga är flera vida-
reföranden av ett införande. Någon grupp har täta samtalskedjor med drygt 
fyra vidareföranden på ett införande. I grupper med många deltagare, är för-
hållandet två – tre vidare förande av ett införande. Vanligen utvecklas annan 
deltagares införande (2c). Då deltagare återgår till och utvecklar egna infö-
randen (2a) sker det under de längre sekvenserna. Det finns några få deltaga-
re som inte alls vidareutvecklar eget eller andras inlägg. Utveckling av nå-
gon annans inlägg sker ibland efter att en person suttit tyst under en längre 
period. Där turtagningen är tät och snabb, kan enstaka deltagare ha svårighe-
ter att hinna ett vidareförande, innan samtalet går in i en ny sekvens. Det kan 
vara orsak till att deltagare skattar att de inte delgivit sin uppfattning. Analy-
sen visar att deltagare som har många vidareföranden också begreppsliggör 
”barn” oftare än andra deltagare.  

Analyskod 3 - Återkoppling 
Återkoppling eller svar på ställda frågor har samband med vidareförande av 
inlägg utifrån en fråga (2b). När en tur kodas 3 är det ett direkt svar. 3a är ett 
återupprepande av tidigare uttalande, vanligen av någon annan än den turta-
garen. Avsikten är att förtydliga men inget nytt framkommer. Därefter 3b, 
korta svar på raka frågor. Vanligast är att ge en regelrätt förklaring (3c).  

Analyskod 4 - Förstärkning 
Förstärkningsturer är det allra vanligaste bidraget i fokusgrupperna. Det står 
för mellan 41 % och 54 % av samtliga analyskoder i grupperna. Förstärk-
ningarna är av olika karaktär. Den vanligaste är en svag förstärkning i form 
av ”mm” som fungerar som smörjmedel i samtalet. Det är ofta fler än två 
som förstärker en annan turtagares inlägg. Det står för att det som sägs gäller 
samtliga. Några enstaka deltagare ger många enskilda förstärkningar, ofta 
följda av egen tur. Då fungerar förstärkningen som en form av uppladdning. 
När engagemanget i gruppen är stort, förekommer 4c - ekande förstärkning. 
Det är en, någon gång flera, deltagare som upprepar en tidigare utsaga ibland 
på något annat sätt. Det bildar tillsammans med 4a, direktförstärkning, ett 
turtagnings-ackompanjemang. Andra förstärkningar är att lägga till något ord 
– bifogad förstärkning. Det är också en tydlig modell bland deltagare som är 
välbekanta med varandras uppfattningar och delar kunskap. När en kollega 
t.ex. räknar upp aspekter av barns utveckling, sticker någon in exempelvis 
”emotionellt”. En mer sällan förekommande förstärkning är 4e, öppen för-
stärkning, att uttala ”jag tycker som du” eller ”som Anna sa”. Det förekom-
mer där deltagarna inte känner varandra sedan tidigare. Deltagarna är då 
angelägna om att framhålla att man delar en uppfattning eller att markera att 
den inte är unik. Det är också ett sätt att synliggöra varandra. 
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En förstärkning som framstår som såväl yrkeskulturell som deltagarspeci-
fik är skrattet. Skratt är, liksom hummande, ett smörjmedel och kontextuellt. 
I några grupper är gruppskratten vanliga, i andra förekommer det nästan inte 
alls. Gruppskratt och andra förstärkningar ökar då samtalet blir mer praktik-
anknutet och deltagare metakommunicerar pedagogrollen. Jag har skilt på 
skratt som förstärkning, som vanligen sker i grupp (4 b) och enskilt skratt 
(4bi). Enskilda skratt är vanligast hos deltagare som vid tillfället pratar in-
tensivt. Det behöver inte vara personer med många turer. Det är inte ovanligt 
att det sker då deltagaren har hänvisat till egen erfarenhet. Det kan uppfattas 
vara ett skratt som tonar ned det som sagts. Enskilt skratt övergår ytterst 
sällan till gruppgemensamt. Gruppen bjuds inte in och ingen annan skrattar. 
En deltagare med enskilda skratt kan i en annan tur bjuda in till skratt, men 
deltar då inte själv. Enskilda skratt förekom också där deltagarna inte känner 
varandra. I tre grupper förekommer fler enskilda än gruppgemensamma 
skratt.  

Analyskod 5 - Opposition 
Att anmäla motsatt uppfattning sker mer sällan i yrkesgruppssamtalen. Vad 
deltagarna snarare gör är att införa vad som kan betraktas som ett alternativt 
tänkande. Det förekommer opposition i mellan 1 % till 3 % i yrkesgrupper-
na. Också här är avviker tvärgruppen där ifrågasättande förekommer i 6 % 
av deltagarnas turer. Det sker huvudsakligen för att deltagarna jämför sina 
erfarenheter.  

Analyskod 6 - Metakommunikation 
Deltagarna metakommunicerar mer sällan. Här finns det skillnader mellan 
individuella deltagare snarare än mellan grupper. Metakommunikation inne-
fattar värderande uppfattningar om utsagor exempelvis ”Det är en betydelse-
full del av kompetensen” (6a). Att deltagare hänvisar till tidigare utsagor 
(6b) sker flera gånger i en grupp men annars väldigt begränsat. 6c är en me-
takommunikation om fokussamtalet. Funderingar kring fokusgruppssamtalet 
som sådant utmärker samtalet i en yrkesgrupp. Där kommenteras signaler 
om osäkerhet eller tvekan med ”det är ingen lätt sak att formulera”. I tvär-
gruppen sker metakommunikation för att förtydliga och positionera sig. Där 
är förhållandet mellan bärande inlägg och metakommunikation är 4 till 1, 
medan genomsnittet är 6 till 1 i yrkesgrupperna. Metakommunikation kan 
ses som en ”in action reflection”, en reflektion om samtalet, under samtalet. 
Det kan handla om tillfredsställelse eller ångest inför uttryckta uppfattningar 
om kompetens och uppdrag. I några fall är deltagare tysta under flera se-
kvenser och återkommer sedan och delger sina funderingar kring något som 
sagts tidigare.  
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Analyskod 7 - Frågor  
Som tidigare angivits var det av intresse för moderatorsrollen som analysko-
derna växte fram. Rollen är intressant ur ett analys- och tolkningsperspektiv. 
Frågor kan vara ledande och med det inverka på införandet av begrepp och 
perspektiv. Det finns nio frågevarianter i analyskodsnyckeln. Samtliga utom 
7d har varit användbara för såväl deltagares som moderators frågor. Den 
vanligaste moderatorsfrågan är ”menar du/ni så här?” (7c), en återkopplande 
kontroll av förståelsen. Deltagares frågor gäller snarare vad annan deltagare 
menar, man ber om klargörande (7a). I avhandlingsstudiens första fokus-
grupp är 19 % av samtliga turer är moderatorsfrågor medan deltagarfrågorna 
utgör 2 %. En inledande osäkerhet i rollen som moderator kan vara en orsak 
till att så många frågor ställs. En annan kan vara yrkesgruppens storlek som 
motsätts i den andra stora yrkesgruppen där förhållandet är 10 % till 4 %.  

Återigen är det tvärgruppen som avviker. Där förkommer många frågor 
som en effekt av att man inte känner varandras ställningstaganden och för-
hållanden. Andelen deltagarfrågor motsvarar moderators. I de grupper där 
yrkesgruppen ställer många frågor till varandra är det deltagare med ett stör-
re antal turer som är aktiva. Resultatet visar att deltagarnas frågor påverkar 
interaktionen i högre grad än vad moderators frågor gör. Frågorna ställs ut-
ifrån en förförståelse och bakgrundskunskap som förefaller utmana deltagar-
na på ett sätt som leder samtalet längre och djupare. I tvärgruppen har delta-
garna ett underlag att utgår ifrån. Det har också yrkesgrupperna vid det andra 
fokusgruppstillfället. Samtalen blir mer självgående och fokuserade då del-
tagarna reflekterar över ett givet underlag. Det minskar moderators frågor. 

6.7.3 Yrkesgruppssamtalet som talgenre – en sammanfattning 
Resultatet av turtagningsanalysen visar relationer, strukturer och mönster i 
samtal mellan pedagoger i yrkesgrupper och i en tillfälligt sammansatt 
grupp. Yrkesgruppsamtalen är talgenrer där deltagarna har en vardagsnära 
dialog (Bakhtin, 1986). Fokusgruppen är en annan genre utifrån en specifik 
forskningsmetod, där deltagarna ingår som informanter. Genom fokusgrup-
pen utökas yrkesgruppens repertoar.  

Yrkesgruppssamtal påverkas av enskilda deltagare, av gruppstorlek och 
arbetsplatsens kontext. Pedagogernas samtalskedjor kännetecknas av att man 
inför ett förslag i taget. Förslaget ges utrymme, förstärks och vidareförs, men 
ifrågasätts sällan. Yrkesgrupperna strävar efter en gemensam överenskom-
melse om kompetensen, vilket blir tydligt i jämförelse med tvärgruppen, där 
deltagare markerar eget ställningstagande. Pedagoger i yrkesgrupper väljer 
att, efter att ha givit ett förslag intresse och tid, införa ett alternativ snarare 
än att öppet deklarera annan uppfattning. Vad som pågår kan vara en inre 
dialog eller reflektion som resulterar i ett förslag. Man är inte ute efter vare 
sig konsensus eller att sätta saker på sin spets. Det är snarare än strävan efter 
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dialog i Bakhtins mening, att belysa en fråga med många röster eller per-
spektiv. Anledningen till att så få frågor ställs kan diskuteras. Frågor kan 
uppfattas som provocerande eller ifrågasättande av den givna uppfattningen. 
Det inverkar på reflektionen och på den metaspråkliga nivån. Frågor och 
opposition ger vanligen underlag för diskussion. Om sedan diskussionen 
innebär en ökande grad av reflektion kan diskuteras. Omfattningen av delta-
garfrågor och opposition är något högre i några grupper. I den ena gruppen 
kan handledning bidragit till en vana att reflektera, att metakommunicera 
kompetensen. Metakommunikationen, att föra samtal om samtalet, innebär 
att reflektionen blir gemensam, den sker i rummet. Sekvenser som innefattar 
frågor, opposition och metakommunikation gäller vanligen ämnen som är 
tematiska och signalerar gruppens återkommande intresse.  

Pedagogerna använder förstärkningar och metaforer för att utveckla en 
gemensam förståelse. Yrkesgruppen lyfter inte fram enskilda deltagare, lika 
lite som man framhåller professionsgruppens suveränitet och det specifika i 
kompetensen. Det förekommer få kommentarer i skattningsformulären som 
speglar att deltagare har uppfattningar som inte framkommit under fokus-
gruppen. Pedagogerna framhåller kompetensen som tvärkunskaplig och 
samverkande liksom mötets betydelse. Det avspeglas också i yrkesgrupps-
samtalens karaktär. Det är samordning snarare än motsättning. Inte minst 
metaforer visar att pedagoger är kunskapsöverförare och fokuserar förhåll-
ningssätt. Det ingår i samtalsgenren att vara återhållsam och att ge plats för 
varandra. Frågan är vad man förlorar i dynamik och utveckling. 

6.8 Pedagogers begreppsliggjorda kompetens  
Mitt forskningsintresse formulerades inledningsvis i ett antal utgångspunkter 
som gäller det pedagogiska bidraget till verksamheten och den professionella 
kompetensen. Det empiriska forskningsintresset gäller yrkesgruppsmötet 
som en arena för samtal och hur pedagogerna sätter ord på det som är deras 
professionella kompetens. Det har redovisats som såväl styrkor som dilem-
man. Yrkesspråket framträder som, vilket redovisats i kapitel 5, som ett var-
dagligt språk, ett verktyg anpassat för mötet med barn och vuxna. Det inne-
håller ett antal begrepp som är allmängiltiga och används på ett individuellt 
sätt av professionens medlemmar. Begrepp som handledning, konsultation 
och rådgivning saknar gemensamma professionsspecifika förtecken och 
teoretiska perspektiv. Det är barnet som framhålls som det centrala för kom-
petensen. Pedagogerna talar om barnets möjligheter och styrkor men också 
om behov. Hur behoven förhåller sig till svårigheter och till det pedagogiska 
uppdraget inom habiliteringen, artikuleras knappast alls. De framhåller rol-
len som har blivit ett dilemma i förhållande till den kommunala pedagogiska 
verksamheten. Pedagogerna ser problem för barn och familjer, men pedago-
gerna har begränsats till att vara informatörer på föräldrars uppdrag. Mer 
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sällan ges uttryck för professionsgemensamma strategier, för specifika kun-
skaper och för utveckling av kontakter med de kommunala samverkansper-
sonerna. Pedagogerna, som under ett antal år tagit rollen av handledare, 
tycks inte ha funnit former för det konsultativa uppdraget. Då det gäller upp-
draget och det pedagogiska bidraget har leken som intervention, för enskilda 
barn och barn i grupp, varit pedagogernas bidrag till habiliteringsarbetet. 
Yrkesspråkligt framhålls arbetsuppgifter som utredningar och kartläggning-
ar, där leken och den pedagogiska verksamheten blir bisatser eller inte ut-
trycks alls. Det diskuteras i yrkesgrupper om leken (inte) ger status. Man 
noterar att gruppverksamhet med barn förekommer utan att pedagoger med-
verkar, utan att artikulera företeelsen som ett dilemma för pedagogerna. 

Pedagogerna talar om kulturkompetens från olika fält, förskolan, skolan, 
och habiliteringen. Utmaningen, för dem, är att kombinera fälten och att vara 
kunskaps- och kulturöverförare. Frågan yrkesgrupperna har att ta itu med, är 
hur de som professionella ska överenskomma om och sedan synliggöra den 
pedagogiska kompetensen. Pedagogerna framhåller den tvärprofessionella 
samverkan som en styrka men också som ett centralt dilemma. Att förhålla 
sig som profession och att samverka med företrädare för medicinska kompe-
tensområden är inte oproblematiskt.  
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KAPITEL 7                                                
ATT KOMMENTERA KOMPETENS - 
SAMVERKANSGRUPPERNA 

Pedagoger inom barn- och ungdomshabilitering samverkar med flera olika 
yrkeskategorier i team. 

Pedagogerna själva uttalar, som redovisats tidigare, att teamarbetet är 
grundläggande för deras kompetens. Det förekommer en viss ambivalens i 
dessa deras uttalanden. De beskriver hur andra yrkeskategorier utför, vad 
som kan uppfattas vara, pedagogens arbetsuppgifter. Det som pedagoger 
säger karaktäriserar deras kompetens är fokus på barnet och helhetssyn, nå-
got de samtidigt uppfattar att andra yrkeskategorier kan stå för. Pedagogerna 
frågar sig hur de som yrkesgrupp uppfattas. De funderar om de kan betraktas 
som ”flummiga” eller oseriösa och ovetenskapliga. Pedagogerna är inte 
genomgående övertygade om att deras kompetens är tydlig för andra yrkes-
kategorier. Då en av pedagogerna i Beta uttalar att pedagogen är den som 
omsätter i praktik det de andra yrkesgrupperna talar om, invänder kollegorna 
och säger att det inte är unikt för pedagogerna. Så kan nog andra yrkeskate-
gorier uppfatta sin insats också. En av pedagogerna i Epsilon säger att det 
skulle vara intressant att ta del av hur kollegor i teamen uppfattar pedago-
gens bidrag. I det här kapitlet redovisas hur pedagogernas samverkansperso-
ner, i tre olika fokusgrupper, talar om vad de erfar är pedagogens roll och 
kompetens. Pedagoger deltar inte i någon av grupperna.  

7.1 Samverkanspersonernas röster och uppfattningar 
De samverkanspersoner som ingår i avhandlingsstudiens fokusgrupper är en 
yrkesgrupp logopeder, ett team och en tvärgrupp. I teamet och i tvärgruppen 
finns förutom tre logopeder, tre arbetsterapeuter, två sjukgymnaster, två so-
cionomer, en fritidsledare, en psykolog, en läkare och en sjuksköterska. De-
ras röster är arbetskamraternas och underlaget kommer inte särskilt att redo-
visas utifrån yrkeskategorier. Logopederna utgör en autentisk yrkesgrupp, 
som kan ge visst underlag för jämförelser. I habiliteringen talar man om att 
teamkompetensen har fyra hörnstenar, den medicinska, pedagogiska, psyko-
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logiska och sociala. Till den medicinska hörnstenen räknas logopeder, ar-
betsterapeuter, sjukgymnaster förutom läkare och sjuksköterskor. 

Presentationsmodellen 
Först en presentation av de olika grupperna Kappa, Lambda och My. Presen-
tationen är huvudsakligen baserad på uppgifter i skattningsformulären119. 
Därefter följer ett avsnitt om hur deltagarna beskriver den egna kompeten-
sen. Hur samverkansgrupperna uppfattar och tar del av specialpedagogens 
kompetens presenteras under rubriken ”Specialpedagogen en samverkande 
roll i teamet”. I redovisningen diskuteras hur resultatet förhåller sig till pe-
dagogernas egna uppfattningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
diskussion.  

Resultatet, för varje grupp, presenteras under tabellmodeller motsvarande 
dem som används i kapitel 6. Den första tabellen är indelad i tre avsnitt ut-
ifrån fokusområden, egen kompetens (FO4; FO5), teamarbete och kompe-
tenssamverkan (FO6), samt den specialpedagogiska professionens bidrag till 
habiliteringsarbetet (FO3). Moderators turer presenteras inom parentes. Ak-
tiva i respektive sekvens anges med versal. Grupp innebär gruppgemensam-
ma uttalanden. Turtagningsanalysen presenterad i kapitel 4 samt analyskod-
nyckeln i bilaga 6 är användbara vid avläsningen av tabellen. Den andra 
tabellen redovisar det procentuella talutrymmet. Deltagares bärande inlägg, 
turtagningsanalysens införande, vidareförande och återkoppling, redovisas 
därefter. Utsagor som inte klart kan härledas är transkriberade och presente-
ras som ”oidentifierad”. Därefter redovisas hur deltagarna skattat fokusgrup-
pen (Bilaga 2.6). I exempelredovisningar är Greta och Gustav fiktiva namn 
för nämnda pedagoger, Otto och Ofelia betecknar andra yrkeskategorier som 
förekommer i citaten. 

7.1.1 Yrkesgrupp Kappa 
Kappa är en yrkesgrupp med sex logopeder. De har en fyraårig akademisk 
utbildning. Ingen av dem har angivit ytterligare utbildningar eller kurser. 
Deras medelålder är 39 år. Den yngsta är 26 och den äldsta 45 år. Två av 
dem är relativt nyanställda. En har arbetat i nitton år inom habiliteringen. 
Den genomsnittliga anställningstiden är 11 år. Fokussamtalet varar i en tim-
me och inleds med fokusområdet logopedens kompetens. Samtalet är livligt 
med en tät turtagning, många skratt men också pauser med tystnad och syn-
barlig eftertanke. De frågor som ställs är vanligen retoriska i avsikt att få 
stöd eller att spetsa en inlaga. Vid flera tillfällen besvarar frågeställaren själv 
frågan. Tabell 7.1 visar topiker och turtagningsanalys i Kappa. 

 
                               
119 Se också kapitel 4 
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Tabell  7.1.Topiker och turtagningsanalys i  Kappa  
Sekvenser 
Topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vida-
reför 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Oppo-
sition 

Meta-
kom 

Fråga 

Logopedens 
kompetens 

14 IJKLN 
Grupp 

1 2 0 8 0 3 0 

Logopedens 
roll 

15 JLMN 
Grupp 

1 4 5 3 0 1 5 (4) 

Intervention 17 JKLMN 
Grupp 

2 5 3 5 0 0 2 (2) 

Föräldra-
samverkan 

37 IJKLMN 
Grupp 

1 5 6 23 0 0 3(2) 

Pedagogers 
roll 

16 IJMN 
Grupp 

1 4 3 8 0 0 2 (2) 

Pedagogen 
och skola/ 
förskola 

38 IJKLMN 1 9 10 10 0 1 11 (9) 

Pedagog-
rollen 

22 IKLMN 
Grupp 

2 3 7 5 0 2 6 (4) 

Habiliterings-
kompetens 

34 IKLMN 
Grupp 

1 6 6 14 0 0 8 (8) 

Uppdrag i 
livs-
perspektiv 

18 IJKL 
Grupp 

2 4 1 9 0 1 2 (2) 

Pedagogik i 
habilitering 

26 Alla 1 5 7 8 0 0 6 (6) 

Yrkestrad. o 
pedagogik 

59 Alla 
Grupp 

3 11 10 25 2 3 12 (8) 

Pedagogen i 
teamet 

20 IJKMN 
Grupp 

2 6 4 6 0 0 3 (3) 

Habiliterings- 
arbetet 

29 Alla 2 11 4 5 (1) 0 0 10 (6) 

Samverkan i 
team 

51 Alla 
Grupp 

2 8 11 15 (1) 2 3 12 (11) 

SUMMA 396  22 83 77 148 (2) 4 14 86 (70) 

Fokusområdena går i varandra och samtalet har en tyngdpunkt på pedago-
gers respektive logopeders roller, i förhållande till varandra och till teamet. 
Det inledande fokusområdet om logopedens kompetens har fyra sekvenser 
där deltagarna talar om kompetens, roll, intervention och föräldrasamverkan. 
Deltagarnas samtal om den egna kompetensen aktualiserar också pedagoger-
nas kompetens, vilket gör att fokusområde 3, om specialpedagogens bidrag 
till teamarbetet, introduceras. Området ger fem sekvenser om pedagogens 
roll och uppdrag relaterat till teamet samt till förskola och skola. Det tredje 
fokusområdet, om kompetensernas samverkan i teamarbetet, löper genom 
samtalet och får därför en karaktär av sammanfattning och återkoppling då 
det presenteras. Det ger fem sekvenser om pedagogik i habiliteringsarbetet, 
om samverkan och yrkestraditioner.  
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Logopederna illustrerar sina uppfattningar med exempel snarare än med 
metaforer. Det är då samtalen handlar om det habiliteringsgemensamma 
arbetet, om teamsamverkan, om yrkestraditioner och pedagogiken i habilite-
ringen som samtliga deltar i turtagningen. Då begreppsliggörs barnet och 
uppfattningar belyses med exempel och metaforer. Metaforererna är mer 
indirekta som att ”köra eget race” vilket är motsatsen till ”att stöta och blöta” 
i teamarbetet. ”En spark i baken” illustrerar logopedens uppfattning om vad 
pedagogen bidrar till med uppföljningen av arbetet i förskoleverksamheten. 

Uppgifter i skattningsunderlaget 
Deltagarna i Kappa skriver att fokusgruppen innefattat frågor som de aldrig 
annars diskuterar eller prioriterar under det dagliga arbetet. Samtliga deltaga-
re ger kommentarer som visar att fokusgruppen upplevdes som ett uppskattat 
tillfälle att ta del av andra logopeders uppfattningar och att tala om kompe-
tens och arbete. De skriver att det var intressant, roligt och positivt att få tid 
att reflektera. Kommentarerna visar att fokusgrupperna uppfattades som 
nyttiga och stimulerande för gruppen och inte främst som en forskningsverk-
samhet. Reflektionerna vid fokusgruppstillfället har givit en metaspråklig 
nivå som inte är att tala om barn och familj utan om vad man gör. Om den 
egna kompetensen skriver någon att de är en enig grupp. Fyra av deltagarna 
ger kommentarer om specialpedagogisk kompetens. En av dem skriver att 
pedagogen är den samarbetspartner, som hon arbetar mest med. 

Tabell 7.2. Skattning och talutrymme i Kappa  

 
Deltagare 

Procen-
tuell del 
av talut-
rymmet 

Procentuell 
del av egna 
koder som är 
bärande 
inlägg 

Positiv 
upplevel-
se av 
samtalet 

Har 
uttalat 
min 
uppfatt-
ning 

Logoped-
ens 
kompe-
tens 

Pedago-
gens 
kompe-
tens 

Pedago-
gens 
bidrag 

Lena 10 68 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 
Nina 12 51 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 
Malin 13 56 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Ida 13 51 4 5 5 5 5 
Jenny 14 34 5 5 5 4 4,5 
Karolina 15 57 3,0 3,5 4,5 3,5 3,5 
Grupp 6 31 Medelvärde
Moderator  17  4,2 4,7 4,7 4,3 4,6 

Deltagarna har en förhållandevis jämn fördelning av det gemensamma talut-
rymmet. Karolina, som har använt den procentuellt största delen av talut-
rymmet, företrädesvis med vidareförande, signalerar i skattningen att hon har 
mer att säga, främst gällande specialpedagogens kompetens. Hon har inte, i 
skattningsunderlaget, givit några kompletterande kommentarer som kan vara 
vägledande. Under fokusgruppen är hon den av deltagarna som ställer flest 
frågor. Det finns mer av retoriska frågor om pedagogisk kompetens än hos 
andra yrkesgrupper. Här kunde en uppföljande fokusgrupp ge möjligheter till 
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vidare reflektioner. Skattningen visar att Lena, som använt en mindre del av 
talutrymmet, menar att hon sagt det hon ville. Hennes turer har övervägande 
bestått av återkopplingar, hon har utvecklat egna och andras uppfattningar 
utifrån ställda frågor.  

Det egna uppdraget 
Samtliga har angivit att deras uppdrag är att arbeta med kommunikation och 
språk, ät- och drickproblematik.  

Uppfattningar om specialpedagogens arbetsuppgifter 
Kappa lyfter fram pedagogens samordnande roll i teamet. Det beskrivs med 
tyngdpunkt på barnet och förskolan - nätverket och vardagsmiljön. Någon 
använder metaforen ”bollplank”. Pedagogen beskrivs vara den som har en 
övergripande bild av barnets behov och bevakar att andra yrkesgrupper invi-
teras. I anslutning till det används termer som överföringar och konkretise-
ringar. Det handlar om pedagogens kontakter med nätverk och vardagsmiljö. 
Det pedagogiska arbetet gäller barnets möjligheter, bedömningar, anpass-
ning, utveckling och praktisk tillämpning.  

En erfaren specialpedagog är ovärderlig för mig i mitt arbete. Har alltid haft 
ett nära samarbete med specialpedagogerna 

Skiljer sig beroende på var man arbetar skulle jag tro. Dvs – annan slags 
kompetens i habiliteringen jämfört med i kommunen 

Det är pedagogens erfarenheter som framträder i de här utsagorna. Det visar 
den pedagogiska kompetensen som verksamhetsanknuten. 

7.1.2 Teamet utan pedagogens röst - Lambda 
Lambda är ett team där sju medlemmar deltar i fokusgruppen. Teamets pe-
dagog och sjuksköterska medverkar inte och psykologtjänsten är vakant. 
Deltagarna representerar fem yrkeskategorier, arbetsterapeut, logoped, läka-
re, sjukgymnast och socionom. Medelåldern är 50 år. Den yngsta deltagaren 
är 42 och den äldsta är 58 år. Anställningstiden vid habiliteringen varierar 
mellan två dagar och tjugo år. Förutom grundutbildningen har fyra deltagare 
påbyggnadsutbildningar. Läkaren är specialiserad på barn. Fokusgruppen 
pågår i 50 minuter. Deltagarna följer givna fokusområden och det över-
gripande temat är tvärkunskap och samverkan. Den inledande frågan om 
respektive yrkesgrupps kompetens blir ett växelvis samtal om hur de olika 
kompetenserna bidrar till teamarbetet. Deltagare påminner varandra om ar-
betsuppgifter som ingår. Som moderator ställer jag jämförelsevis många 
frågor delvis utifrån en ambition att ta del av samtliga deltagares uppfatt-
ningar. Deltagarna själva ställer förhållandevis få frågor eller motsäger be-
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gränsat kollegors uttalanden. Inte heller problematiseras vare sig specifik 
eller teamgemensam kompetens. Det förekommer någon enstaka utsaga som 
är mer omfattande (> 200 ord).  

I samtalet ges få konkreta exempel och mer indirekta hänvisningar. Den 
enda metaforen gäller samverkan i team. Metaforen är en försiktigt formule-
rad kombination av risken att vara smalspårig och betydelsen av att ha flera 
ögon som bevakar att så inte är fallet. I Lambda är det en sjukgymnast med 
mångårig erfarenhet av habiliteringsarbete som använder begreppet ”patient” 
ett flertal gånger under samtalet. Ingen av kollegorna har motsvarande 
språkbruk men kommenterar inte heller termen. I antalet turer där barn 
nämns förekommer förhållandevis många benämningar flickan, eller pojken. 
Då gäller det snarast specifika barn.  

Tabell 7.3. Topiker och turtagningsanalys i Lambda  
Sekvenser  o 
topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vida-
reför 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Oppo-
sition 

Meta
kom 

Fråga 

Tvärfacklig 
kompetens 57 Alla 4 16 7 11 1 2 16 (15) 

Team-
samverkan 34 IJLMNO 5 12 5 (1) 6 0 3 7 (5) 

Familje-
samverkan 12 IJKL 

MNO 0 4 0 6 0 2 2 (1) 

Kunskaps-
överföring 21 JKLMNO 

Grupp 2 6 1 5 0 3 5(5) 

Team-
samverkan 48 Alla 

Grupp 2 17 4 15 (1) 0 2 8 (8) 

Barnet i cent-
rum 28 Alla 

Grupp 5 8 1 12 1 1 4 (3) 

Pedagogisk 
kompetens i 
skola o hab. 

40 Alla 
Grupp 4 8 9 9 (1) 1 0 9 (9) 

 240  22 71 27 64 (2) 3 13 51 (46) 

Uppgifter i skattningsunderlaget 
Av kommentarer till skattningen framgår att Lambda uppskattade fokus-
gruppen som ett tillfälle att tillsammans reflektera. Någon skriver att atmo-
sfären var trevlig och frågorna bra. Andra kommentarer visar att fokusgrup-
pen har haft en karaktär av ett internt samtal. 

Bra att diskutera med team/arbetslag ibland för att se möjligheter som finns  
Intressant att ta sig tid o tänka tillsammans på ”oss” 
Bra att tillsammans kunna stanna upp och reflektera 

Andra kommentarer visar något som kan uppfattas som ett ”dom” – det me-
dicinska områdets företrädare och ett ”vi” - det samhällsvetenskapliga områ-
det. En av deltagarna skriver att det hon uppfattade saknades i deras samtal 
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om specialpedagogens kompetens var pedagogens kunskap om barnets lek, 
och lekens betydelse för barnets utveckling 

Tabell 7.4. Skattning och talutrymme i Lambda 
Deltagare Procentu-

ell del av 
talut-
rymmet 

Procentuell 
del av egna 
koder som 
är bärande 
inlägg  

Positiv 
upplevel-
se av 
samtalet 

Har 
uttalat 
min upp-
fattning 

Min och 
andras 
kompe-
tens 

Pedagog-
ens 
kompe-
tens 

Pedagog-
ens 
bidrag 

Johanna 6 57 4 3 4 4 4 
Kalle 6 67 4 4 4 4 4 
Ingrid 8 70 3 4 4 4 4,5 
Lisa 8 67 3 4 4 3 3 
Olivia 10 88 4 4 3 4 4 
Maria 12 51 5 4 4 3 4 
Natalia 20 68 5 4 4 5 5 
Grupp 9 13      
Oidentifierad       1  Medelvärde 
Moderator 21  3,3 3,3 3,2 3,2 3,4 

Fokusgruppstillfället har skattats jämförelsevis lågt av Lisa som dock kom-
menterat att det varit intressant. Det som skiljer den här gruppen från övriga 
grupper är en lägre andel av förstärkningar, samtliga har över 50 % bärande 
inlägg. Maria som är kurator, förstärker, ställer frågor och ger synpunkter på 
metakommunikativ nivå i högre grad än andra deltagare. 

Det egna uppdraget 
Under en punkt i skattningsunderlaget formulerar yrkesföreträdare med me-
dicinsk utbildning sina uppdrag helt kortfattat i termer av utredningar, be-
dömningar och behandlingar inom sina respektive områden. De två socio-
nomerna beskriver ett mer skiftande uppdrag med behandlingsarbete, råd 
och stöd till föräldrar, information och praktisk hjälp i samhällsstödsfrågor. 
Gruppverksamhet, handledning till skola/förskola tillsammans med pedagog 
finns också beskrivet som arbetsuppgifter. 

Uppfattningar om specialpedagogens arbetsuppgifter 
I Lambda förekommer metaforen länk som illustration till det de uppfattar 
pedagogen bidrar med. Det är två av deltagarna, som använder metaforen för 
att beskriva det de uppfattar är pedagogens arbetsuppgifter. Det är att vara 
teamets länk främst till barnet, till nätverket och barnets vardag. Samtliga 
deltagare skriver att pedagogen sätter barnet i centrum, är den som kan bar-
nets utveckling och ser till den ”normala” förmågan och gör vardagsanknyt-
ningar. Pedagogens bidrag till teamet är samverkan och att vidga teamets 
uppfattning. Pedagogens relation till förskolan uttrycks vara kontakt, hand-
ledning, samarbete och information. Pedagogen relateras till föräldrar med 
termen samarbete och som länk till habiliteringen, liksom till handledning. 



 235 

Deltagarna talar också om pedagogiskt synsätt och mer specifikt pedagogis-
ka arbetsuppgifter som kunskapsöverföring inom och utom habiliteringen, 
lekbedömning, funktionsanpassning och struktur, bedömning, behandling 
och pedagogiska råd.  

7.1.3 Tvärfacklig grupp - My 
My har sju deltagare verksamma inom samma habilitering i olika team och 
uppdrag. Det är en habilitering som utvecklar habiliteringsgemensam utbild-
ning. De representerar sex olika yrkesgrupper, en psykolog och en fritidsle-
dare. Övriga tillhör det medicinska kunskapsområdet. Medelåldern är 47 år. 
Den yngsta är 36 och den äldsta 53 år. Utöver grundläggande yrkesutbild-
ning har fyra deltagare påbyggnadsutbildningar, specialiseringar och akade-
miska studier, två av dem med specifik inriktning mot habilitering. Samtliga 
har arbetat mer än fem år inom habilitering.  

Tabell 7.5. Topiker och turtagningsanalys i My 
Sekvenser o 
Topiker 

Turer 
totalt 

Aktiva Inför Vida-
reför 

Åter-
kopplar 

För-
stärker 

Oppo-
sition 

Meta-
kom 

Fråga 

Kompetens-
beskrivningar 8 Alla 7 0 0 0 0 0 1 (1) 

Överlappan-
de kunskaper 15 IJLO 

Grupp 1 6 0 6 0 1 2 (1) 

Generell och 
specifik 
kompetens 

13 IKLO 
Grupp 1 3 1 7 0 1 1 (1) 

Team och 
arbetslag 56 Alla 

Grupp 2 5 21 19 0 1 10 (8) 

Team-
samverkan 32 IJKMNO 

Grupp 4 7 3 16 1 3 8 (6) 

Hab.kunskap, 
erfarenhet 
och lärande 

60 Alla 
Grupp 6 12 10 21 5 6 11 (10) 

Pedagogen 
och barnet 16 ILMNO 

Grupp 3 3 3 4 0 1 4 (3) 

Pedagogens 
oförutsägbara 
kompetens 

17 JKLM 
Grupp 1 5 0 11 0 1 0 

Länken till 
habiliteringen 12 IJLMNO 

Grupp 1 5 0 5 1 1 1 (0) 

Kompetens- 
olikheter 43 IJKMO 

Grupp 4 7 15 10 (1) 0 1 12 (9) 

Att utveckla 
kompetens 16 IJLNO 

Grupp 2 2 1 4 3 0 5 (4) 

Summa 288  33 55 54 103 (1) 10 16 55 (43) 

Samtalet om pågår i drygt 65 minuter, har ett flertal pauser. Det är flera del-
tagare som gör långa inlägg, tre av dem med turer som har runt 400 ord och 
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därutöver. Samtliga deltagare i My, utom Josefin, använder metaforer. Jose-
fin, å andra sidan, illustrerar sina utsagor med fler exempel än övriga delta-
gare. Samtalet skiftar mellan generella beskrivningar av team och habilite-
ringsarbete och konkreta exemplifieringar, främst då det gäller den egna 
kompetensen och erfarenheten.  

Fokusgruppen har åtta ämnen i 11 sekvenser. Deltagarna i My beskriver 
först helt kort sin egen kompetens, därefter talar de om kompetens som gene-
rell eller specifik, om olikheter och om hur kompetens utvecklas. De talar 
om kunskaper som de som professionella har med sig och som också kan 
vara överlappande. Sekvensen om teambenämningar som enheter och ar-
betslag är ett försök att klargöra organisationen för moderator. Därefter föl-
jer sekvensen om samverkande teamarbete. Aspekter som erfarenhet och 
lärande för gruppen in i samtalet om det gemensamma, habiliteringskun-
skap. Pedagogens bidrag till teamarbetet gäller närheten till barnet liksom 
rollen av teamens länk till barnets miljöer, främst till förskolan. Deltagarna 
talar också om det oförutsägbara i pedagogers kompetens. Pedagoger har 
sinsemellan mer av skilda kunskaper och arbetssätt än vad som är fallet då 
det gäller andra yrkesföreträdare, säger deltagarna i My. 

Uppgifter i skattningsunderlaget 

Tabell 7.6. Skattning och talutrymme i My 
Deltagare Procen-

tuell del 
av tal-
utrymmet 

Procentuell 
del av egna 
koder som 
är bärande 
inlägg     

Positiv 
upplevel-
se av 
samtalet 

Har 
uttalat 
min 
uppfatt-
ning 

Min och 
andras 
kompe-
tens 

Pedagog-
ens kom-
petens 

Pedagog-
ens bi-
drag 

Nicole 5 56 4 3 3 4 4 
Kia 7 74 5 5 5 4,5 3,5 
Malva 7 65 3 4 4 3 3 
Isabell 9 65 4,5 4 2 3 4 
Olga 10 62 4 4 4 4 3 
Lina 15 45 3,5 3   2 3 
Josefin 16 53 4 3,5   2,5 4 
Grupp   15             
Oidentifierad 1   Medelvärde 
Moderator 15   4 4 3 3 

Deltagarna i My värderar inte fokusgruppstillfället som ett för gruppen bety-
delsefullt samtal. My är en konstruerad grupp där deltagarna har ställt upp 
för att bidra till forskningsarbetet. Deltagare uppfattar att tiden var för kort. 
Samma personer talar om egen stressnivå generellt. Någon skriver att alla 
hade möjlighet att komma till tals. En person skriver:  

kreativ öppen stämning, balans mellan deltagarna och en lyhörd tillåtande le-
dare 
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Därutöver finns en markering mot uttalanden under fokusgruppen om att 
specialpedagoger arbetar sinsemellan olika. Deltagaren skriver att hon inte 
har samma erfarenheter.  

Det egna uppdraget 
I My beskriver deltagare med medicinsk utbildning sitt uppdrag på ett annat 
sätt än motsvarande deltagare i Lambda. Logopeden anger att det är ett kon-
sultativt uppdrag. Arbetsterapeuterna skriver att de i samverkan arbetar med 
stöd för barn och deras familjer, om aktivitet, självständighet, delaktighet 
och vardag, liksom att ge kunskaper om funktionshinder och att kompensera 
fysiskt i miljön. Sjuksköterskan beskriver sitt omvårdande och medicinska 
uppdrag och anger också teamarbete. Psykologen skriver att kompetensen 
gäller barns kognitiva och emotionella utveckling samt barnets och familjens 
relationer och hälsa. Fritidsledaren beskriver ett uppdrag som gäller en me-
ningsfull fritid i samverkan med föreningar/organisationer/kommuner.  

Uppfattningar om specialpedagogens arbetsuppgifter 
Specialpedagogens arbetsuppgifter beskrivs av sex av deltagarna, anknutet 
till barnet. Det gäller barnets utveckling i lek, socialt samspel, rörelse, språk 
och kommunikation och möjligheter. ”Följa barnets utveckling under försko-
leåren” förtydligar någon. Två deltagare anknyter kompetensen till teamet: 

 
-att ”översätta” habiliteringsgemensamma utredningar och kompetenser 
till barnets vardag exempelvis leksituationen.  
-tolka teamets kunskap om barnet så att behoven kan uppfattas av barnets 
nätverk 

Flera deltagare använder begreppet stöd, främst för barnets utveckling, för 
att beteckna den pedagogiska insatsen. Andra mer allmänt hållna uttryck är 
metod, struktur, pedagogiskt förhållningssätt, pedagogiskt ”hur göra”, be-
döma barnets allmänna utveckling och stimulera. Två deltagare skriver 
handleda – närmiljö, dagis, familj och omgivningen. 

I skattningsformulärets utrymme för kompletterande kommentarer om 
pedagogens bidrag till habiliteringsarbetet, framkommer uppfattningar som 
gäller pedagogens arbetssätt och relation till föräldrar. Under fokusgruppen 
framkom att pedagogen arbetar enbart med förskolebarn och att föräldrarna 
efterfrågar pedagogen även i skolåldern. Det kommenteras sedan i skattning-
en av flera. En deltagare skriver att pedagogen har nära kontakt med familjen 
och barnet och att det blir ett abrupt slut på den kontakten vid skolstart. Där-
efter problematiseras det genom följande frågor ”knyter pedagogen familjen 
för hårt till sig?” och ”hur är pedagogens tillit till andra och till skolans pe-
dagoger?” En annan deltagare skriver att pedagogerna arbetar med förskole-
barn som är en mer begränsad grupp och därmed kan ges ett större tidsut-
rymme. Ytterligare en deltagare kommenterar genom att beskriva det egna 
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tillvägagångssättet. Det är att bilda nätverk mellan skola, familj och habilite-
ring och tillsammans göra målsättningar för barnet. En deltagare skriver att 
hon är tveksam om habiliteringen ska stå för pedagogisk kompetens då det 
gäller skolbarn och vuxna. Men skriver också att det behövs specialpedago-
giskt stöd för ”skolbarn med autism, utvecklingsstörning och flerhandikapp 
om hemmiljön.” Dessa kommentarer i skattningen visar att pedagogens an-
greppssätt och uppdrag (kan) diskuteras.  

7.2 Att formulera egen kompetens 
Det inledande frågeområdet i fokusgrupper med samverkanspersonerna 
handlar om deltagarnas egen kompetens. I Kappa är den gemensam och i 
Lambda är kompetensen erfaren av de andra deltagarna i fokusgruppen. Det 
blir därför ett mervärde för deltagarna att föra ett samtal om kompetens. I 
My tillhör deltagarna samma habilitering, men utgör inte ett arbetslag. 
Gruppförhållanden verkar prägla deltagarnas sätt att tala om den egna kom-
petensen.  

7.2.1 Kappa – gemensam och specifik kompetens 
Deltagarna diskuterar sinsemellan hur de ser på sin kompetens. Det enkla 
sättet är att beskriva att logopeden arbetar med hur kommunikationen funge-
rar, samt med munmotorik och matning. Precis som pedagogerna säger lo-
gopederna att alla i teamet egentligen ägnar sig åt deras kunskapsområde. 
Kommunikation ingår i alla möten men professionellt logopediskt arbete 
innebär att gå på djupet, språkligt och kommunikativt. Det beskrivs som ett 
arbete nära barnet med bedömning av språknivå och kommunikation. De 
enas i samtalet om att logopedernas bedömning av kommunikation och 
språklig utveckling är grundläggande för teamets behandlingsarbete. Andra 
yrkesgrupper, liksom föräldrar, kan utan logopedens kompetens missta sig 
på barnets språkförståelse. Deras utbildning förbereder dock mycket begrän-
sat för det reella mötet med föräldrarna, vilket kan ge problem i samverkan. 
Familjearbete ingår i habiliteringskunskap som utvecklas genom erfarenhet 
av praktiskt arbete. En nyanställd logoped säger att hon har nytta av de er-
farnas kompetens. 

7.2.2 Lambda – samverkande kompetens 
Då deltagarna i Lambda kortfattat anger vad som är den egna kompetensen 
sker det i ett växelvis samtal om bidraget till det gemensamma. Det händer 
att en beskrivning av en yrkeskompetens ges kompletterande kommentarer 
från andra teammedlemmar. Kompetenserna framträder inflätade i varandra 
genom sättet att förhålla sig till kollegorna. Det finns en tradition att arbeta 
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tvärfackligt mellan psykolog och pedagog, liksom mellan pedagog och logo-
ped i arbete med kommunikation. Arbetsterapeuten säger att hennes kompe-
tens sammanfaller med pedagogens. Socionomen menar att hon genom sina 
erfarenheter av samtal har utvecklat en form av pedagogisk kompetens. Det 
pedagogiska i arbetssättet tycks vara det konkreta, praktiska och strukturera-
de. Sjukgymnasten arbetar, förutom med undersökningar, med barn i bad- 
och ridgrupper. Det beskrivs att det sker i teamsamverkan utan att pedago-
gen omtalas särskilt. En deltagare framhåller att kompetens är nära knutet till 
person, till uppdrag och de yrkesgrupper som finns företrädda inom teamet. 
Då en yrkeskategori fattas får någon annan kompensera det. Lambda fram-
håller att de lär av varandra.  

7.2.3 My – tvärfacklighet och kompetens 
I likhet med Lambda beskriver var och en av deltagarna i My vad de gör. 
Med frågan om man känner igen sig i beskrivningarna, framträder det habili-
teringsgemensamma. Kommunikationen, som logopeden presenterat som ett 
specifikt ansvarsområde, ingår som en del i andra yrkesgruppers interven-
tion, exempelvis specialpedagogernas. Samverkan mellan specifika profes-
sionella bidrag upplevs inte som något problem, annat än då det saknas nå-
gon yrkeskategori. Kommunikation kommer under samtalet att beskrivas 
som ett samverkansområde där olika grupper ansvarar för olika delar. Att det 
specifika och det generella i deras kompetenser kan ge problem, exemplifie-
ras med journalprogrammet. Det har sökord relaterade till yrkesområden och 
kräver yrkesspecifika markörer. Aktivitet, miljö och kommunikation är be-
grepp som uppfattas som specifika av yrkesgrupper men ändå är generella 
och habiliteringsgemensamma. Det förekommer såväl specifika som gene-
rella tolkningar av begreppen då de används av olika professioner.  

7.3 Specialpedagogens roll och uppdrag i teamet 
Då pedagogerna i studien reflekterar kring sin kompetens, problematiseras 
den vid några tillfällen relaterat till de andra yrkeskategoriernas kompetenser 
främst inom det medicinska området. I samverkansgrupperna talar deltagar-
na om hur kompetenserna samverkar. 

7.3.1 Habiliteringskompetens 
I Kappa och My beskriver deltagarna det samverkande teamet med habilite-
ringens metafor handflatan, där yrkeskompetensen sitter i fingrarna. Hand-
flatan står för den gemensamma kompetensen i uppdraget med barnet och 
familjen. Kappa säger att det kan vara förvirrande, då man är ny inom habili-
teringen, eftersom andra teammedlemmar utför arbete som ligger nära logo-
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pedens. Karolina beskriver hur hon, som ny i habiliteringen, upplevde att 15-
årig yrkeserfarenhet inte var tillräckligt för habiliteringsuppdraget. Deltagar-
na är överens om att habiliteringskompetens utvecklas i arbetet och att det 
tar tid. Det beskrivs närmast som förtrogenhetskunskap, samverkan, insikt i 
andra yrkesgruppers kompetens och anpassning. Uppdraget har ett långt 
tidsperspektiv och innebär en närhet till barnet och familjen utan direkt av-
slut. Speciellt för pedagogen resulterar den erfarenhetsgrundade kompeten-
sen i individuella olikheter. 

Det pedagogiska fingret i habiliteringen 
I Lambda och My gör deltagare likartade reflektioner kring pedagogers 
kompetens. De menar att regelrätt kunskap och arbetssätt skiftar mellan en-
skilda pedagoger. Det gör att de som kollegor inte kan räkna med specifik 
specialpedagogisk intervention. Det inverkar också på den egna insatsen och 
hur samverkan utformas. Ingrid och Olivia är båda logopeder i Lambda.  

 
45 Ingrid Jag tror också det där då det varit ont om logopeder har gjort att - Det 

upplevde jag när vi skulle ha X-stad. Där var det mycket tydligare att 
kommunikationen var logopedens! Vi hade liksom huvudansvar för det på 
ett annat sätt! 

46 Moderator Och här upplever du någonting annat? 
47 Ingrid Ja pedagogerna här är inne - så jaha liksom! Är de redan inne så backar jag 

då liksom.  Jag hade nog känt det naturligt att det var mitt! 
48 Olivia Ja men det har jag nog upplevt samma. Lite granna. Det har väl också att 

göra med att sista tiden - eller - innan jag började här jobbade jag mera 
ensam. Så att man hade inte tillgång heller till pedagog på samma sätt. 
Men jag kan väl tycka att det varierar, det tycker jag att jag märkt i efter-
som man jobbar i många arbetslag att det varierar ifrån person till person. 
Alltså jag kan tycka - Om man ska gå in på pedagogrollen, så tycker jag 
att, det beror väldigt mycket på vem man har jobbat med och när man har 
utbildat sig och när. Nu sa du att många har jobbat, länge men ändå man 
kan ha utbildat sig (49) Ja så det tycker jag. Jag tycker det skiljer som jag 
kan tänka mig att Ingrid och jag vi,  jag vet ungefär. Jag tror att vi vet vad 
vi kan, för logopedutbildningen är nog ganska likt ändå?! - som jag upple-
ver det - medan med pedagogerna då är det svårare för att. -  Ja man kan 
ha gått olika tid och man kan - så kan vägen igenom livet - kan ha vart - 
det är så många arbetsområden man kan jobba i!  

Olivia menar att hon vet vilken kompetens Ingrid har genom sin egen logo-
pedutbildning. Hennes erfarenhet är att det inte gäller pedagoger, eftersom 
de tycks ha skiftande utbildningar och erfarenhet från flera olika verksam-
hetsområden. Natalia förstärker uppfattningen senare med att säga att peda-
goger har en brokig bakgrund. I My beskriver Josefin att pedagogers kompe-
tens skiftar. Det gäller inte bara kunskapen och arbetssättet, utan också yr-
kestiteln. 

 
186.2 Josefin Men att det kan va så väldigt olika då! Kompetens - och olika/ alltså hur 

de jobbar och de är mycket mer olika än om jag får en annan arbetstera-
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peut. En annan arbetsterapeut förväntar jag mig att de ska kunna vissa 
saker och det kan jag – ibland – jag förväntar mig att förskolepedagogen – 
nej fan – så hette de i X län -  specialpedagogerna! 

187.2 Gruppen Ja 
186.3 Josefin ~ ska kunna en viss sak och så kan de inte det! Alltså - kanske! Eller 

också kan - så kan de en del saker som jag inte alls hade förväntat mig - 
alltså för att det verkar vara en mer differentierad grupp då. Tycker jag! 

188 Lina Mm, det kan jag hålla med om! 
189 Josefin Än logopeder! För jag tror att du kan oralmotoriska saker och jag förvän-

tar mig å kan inte du det så förväntar jag mig att du [tittar på logopeden] 
tar reda på det!/ 

190.1 Lina Mmm ja 
189.2 Josefin så! Eller arbetsterapeuten kan sånt! Eller sjukgymnasten kan sånt. Men av 

specialpedagoger – jag tycker att det är mer olika! [Minipaus] Vissa kör 
vissa metoder - andra kör helt andra metoder. I X-län var det väldigt 
modernt när Irene –  

190.2 Lina Johansson 
189.3 Josefin Johanssons [småskrattar]- metoder och alla körde det. Ja och kanske inte 

gjorde just något annat alls – någon av dem - de kunde inget annat i stort 
sett - bara det! ~~ - Å då hade jag någon annan för - föreställning om vad 
de skulle göra för något ifrån X-stad som jag kom innan där - så då blev 
jag väldigt så där – jaha och så här är det en annan sort! ~ – och det finns 
flera olika sorter. Ja på nått sätt så många personer det finns - så många 
sorter – kunskapssorter/ 

191.1 Lina Och olika sätt att jobba också. Många – jobbar mycket mot familjer och 
assistenter och – med handledning. Och andra jobbar kanske mer med 
barnen och mer intensivt så! Så det är – det finns alla varianter… 

En av deltagarna i My gör ett uttalande som visar att det är oklart att peda-
gogen har en grundläggande utbildning, och därmed en dubbel kompetens 
med den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. I samtliga samver-
kansgrupper finns erfarenheter att pedagoger som yrkesgrupp är mer oförut-
sägbara i sin kompetens än övriga yrkesgrupper. Utsagorna ger en uppfatt-
ning om att den medicinska kompetensen är mer begränsad och förutsägbar. 
Inom det pedagogiska området framstår det som om det finns många olika 
”metoder”. Pedagogiken är inte enkel att förhålla sig till. Den visar sig i oli-
ka riktningar och perspektiv som ”kunskapssorter”. Det är en psykolog som 
uttalar sig om pedagogkompetensen. Om motsvarande problematik gäller för 
psykologin och för det sociala kunskapsområdet framkommer inte någon-
stans i dataunderlaget. Snarast är det medicinska- och det pedagogiska kun-
skapsområdet som står som motpoler.  

Samverkan i team 
Pedagogen är viktig för den gemensamma habiliteringskompetensen menar 
deltagarna i Kappa. Det är pedagogen som hjälper till i tolkningen mellan det 
som sker på ”dagis” och inom habiliteringen. Här ligger styrkorna i teamet. 
De har olika yrkesspråk och kan ”översätta” intern och extern information 
till varandra och göra den gemensam i teamet. Också i Lambda talar delta-
garna om yrkesspråk eller snarare ordvalet, att begreppsliggöra det svåra 
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medicinska budskapet. De ser det som själva grundvalen för den pedagogis-
ka kompetensen. 

 
167 Olivia Det är väl -jag menar/ rätta mig om jag har fel, men det blir väl liksom 

kurator och pedagog som inte har den där medicinska inriktningen så det är 
en viktig del. Precis att kunna se det här normala och kanske va ett språkrör 
utåt ja, någonstans, det kan jag ibland som logoped och det kan jag tänka 
mig att andra - Man blir lite - terminologin blir fel. Så man sätter riktiga ord 
på saker - vad det heter så att alla förstår. 

168 Moderator Som är utanför den snäva inre habkretsen? 
168 Olivia Ja men det är många gånger Greta kan fråga mig. ”Vad är det? /…./ Vad 

menar du nu? Vad var det där för ord? Å vad menar du med det?” För mig 
är det självklart ~~ - Men det är inte så självklart - det kan man ibland tänka 
liksom ja – ~ - man måste få ned det, så det blir begripligt. Det spelar ingen 
roll att jag har gjort en bra utredning eller så här om jag inte kan få ut den - 
så föräldrarna förstår! 

169 Ingrid Det kan ju också va att man gjort en utredning och kommit fram till att 
barnet behöver träna det och det: Så kan man vända sig till pedagogen och 
fråga om tips ” Hur ska man kunna få in det här i förskolan? ” - Så att det 
fungerar? Så att det inte bara blir nått man säger som inte görs! 

Pedagogens bidrag är att göra det medicinska arbetet begripligt och möjligt 
att omsätta i barnets vardag. I Lambda påpekar logopeden att det bara är 
kurator och pedagogen som inte har medicinsk kompetens och därmed blir 
viktiga språkrör. Pedagogen beskrivs här som tolk eller länk mellan teamet 
och barnet. Isabelle i My säger att hennes utbildning till sjukgymnast inte 
innefattade ett barnanknutet arbetssätt. Pedagogen blir då den som omsätter 
träning och behandling till något mer lustfyllt och vardagsanknutet.  

 
173 Isabell Hon ska ta hand om det vi vet och göra något bra av det! [skrattar] 
174 Moderator Ta hand om det du vet? 
175 Isabell Jo men jag kan tänka mig de här små - då när jag kan veta vissa saker om 

varför de gör som de gör med sin kropp och sedan behöver de då – möj-
ligheter att – jaa- lära sig att göra annorlunda. Och det kan inte jag – jag 
har inte metoderna till det riktigt. Hur man lär barnet det. - - Men det har 
specialpedagogen! Och jag tyckte det var så tydligt när jag började på 
habiliteringen. Jag tyckte att jag var så mild och försiktig men jag kom-
menderade! För det lärde jag mig på skolan! 

/------/  
179.1 Nicole Gjorde de inte det då? 
177.3 Isabell Och det går inte! 
179.2 Nicole Neej 
180 Isabell Klart de inte gjorde! Klokt var väl det! [Skratt] Jag menar att där har ju 

pedagogen en suverän förmåga att liksom veta - hur man kan få till det! 
[Minipaus ] åå så att barnet gör det den gången och många flera gånger 
och ja - Jag tycker att det är härligt att jobba ihop med pedagogerna - med 
småbarnen - som sen behöver liksom ut med det i förskolor och så vidare. 
Att hitta situationer där det kan tillämpas. Det som vi konstruerar – på 
habiliteringen 
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Den pedagogiska kompetensen framträder inte speciellt påtagligt eller bi-
dragande i de andra professionernas beskrivningar. Snarast framstår den som 
föräldrarnas eller lekmannens röst. Det motsvarar pedagogernas uttalanden 
om att fungera som ombudsmän. Här omnämns också kurator som represen-
terar det sociala området. Det är två yrkesgrupper som inte är legitimations-
grundade och tycks utifrån formuleringarna vara samhällets röst i teamet. 
Frågan är om de uppfattas ha ett eget yrkesspråk och om pedagogens kompe-
tens gör skillnad.  

Ett frågeområde gällde hur den pedagogiska kompetensen samverkar med 
de andra kompetenserna i teamet. Vid flera tillfällen ställdes följdfrågan hur 
teamet skulle fungera om pedagogen inte fanns. Olika fokusgrupper i studien 
beskriver situationer där någon yrkeskategori saknas i teamet. Det måste 
hanteras. Teamarbetet fortgår oavsett vilka som deltar. I Lambda påpekar 
Natalie och Maria att vad de gör är egentligen att ”kvacka” inom varandras 
områden när någon saknas:  

 
171.1 Natalie Det har faktiskt varit en period, innan vi fick den här organisationen som 

vi är inne i nu, när vi inte hade någon pedagog. För då låg det med som en 
besparing. Så att när Greta slutade så hade vi ingen pedagog  

172 Maria Hade ni ingen? 
171.2 Natalie Nej det var Otto som var psykolog och jag som kvackade på pedagogens 

skrattar på något sätt så - Alltså först är man i en period då man liksom 
tänker - hur ska vi överleva utan? - men sen så på nått sätt så  anpassar 
man sig och det tror jag att – [173 börjar parallellt] familjerna/ 
 när vi blir av med ett område så kvackar vi lite grann på det [skrattar] r 

173 Maria Det ligger någonting i ordet kvacka tycker jag! För det gör vi lite grann 
när vi blir av med ett område så kvackar vi lite grann på det [skrattar] r 

174 Ingrid Man fyller ifrån alla hall 
175 Maria Ja mm 
176 Ingrid Men så tror jag ju att den här kontakten med förskola, skola skulle vara 

mycket svårare för oss! 
177 Maria Ja och det här, jag tror vi skulle bli ännu mer sjukdomsinriktade på något 

vis känner jag! 

Utan pedagogerna uppfattar kollegorna i Lambda att habiliteringsverksamhe-
ten skulle bli mer sjukvårdsinriktad, vilket samstämmer med de uppfattning-
ar som pedagoger i samtliga yrkesgrupper har uttalat. I Kappa beskriver en 
deltagare habiliteringen som en miljö helt olik sjukhusets, som är mer inru-
tad och där behandling ges med en åtgärd i taget. I habiliteringsmiljön upp-
fattas pedagogen som erfaren, av logopederna. Kia i My framhåller att då det 
saknas logoped i ett team är det vanligen pedagogen man förlitar sig till då 
det gäller att bevaka barnets kommunikation. Det är just för teamsamverkan 
som Kia har valt att arbeta i habiliteringen.  

En av pedagogerna i Delta säger att det är lättare som pedagog att kom-
pensera teamet för en frånvarande logoped. Hon upplever det svårare då det 
är en psykolog som fattas i habiliteringen. Teamets förmåga till anpassning 
till rådande omständigheter, då yrkeskategorier saknas, påtalas som en styrka 
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av deltagarna i My. De har många metaforer som gäller teamet och samver-
kan. Man ”spiller över på varandra”, och får kunskap genom varandras 
”glasögon”. Det är något annat än att ”köra ett eget race” eller att använda 
”kioskmodellen” som är att arbeta utifrån det yrkesspecifika. Motsatsen är 
att ”klampa in” på varandras områden, som är en del av det samverkande 
habiliteringsarbetets effekter. Inom habiliteringen är man beroende av andra 
yrkesgrupper för de goda åtgärderna, säger deltagarna i My. En yrkesgrupp 
kan inte ensam ta sig an den mångfasetterade problematik som familjerna, 
som vänder sig till habiliteringen, har. Därför är teamsamverkan nödvändig 
även om den också tar tid och energi. För familjen är det en fördel att ”de 
lägger inte alla ägg i en korg”. De har flera kompetenser att lita till.  

7.3.2 Uppfattningar om pedagogers kompetens 
Pedagogernas uppfattningar är att habiliteringen skulle ha mer av träning och 
mindre av lek och glädje, om de inte fanns. I My säger en av deltagarna att 
pedagogen behövs i anknytningen till barnets vardag, för träning och struktu-
rering. I pedagogernas begreppsvärld förekommer ”träning” nästan uteslu-
tande som ett kännetecken för de medicinska professionernas intervention. 
Pedagoger använder begrepp som lek och vardagsanknytning.  

Pedagogens roll och uppdrag  
Kappa bekräftar i viss mån pedagogernas farhågor om hur rollen uppfattas. 
Malin säger att pedagogrollen är ifrågasatt ”inom habiliteringens väggar”. 
Det är andra teamkollegor som säger att habiliteringens pedagoger inte be-
hövs då det finns specialpedagoger i kommunen. Logopederna säger att dis-
kussionen rimligen kan gälla många yrkeskategorier i teamet, eftersom upp-
draget är barnet. Kappa talar om en omedvetenhet i teamet. En omedvetenhet 
om andra yrkesgruppers betydelse både för det gemensamma arbetet, gene-
rellt och specifikt, och för pedagogens betydelse. De har registrerat att deras 
kollegor mer begränsat använder sig av pedagogens kompetens i vardagsan-
knutna aktiviteter. Barngrupper genomförs exempelvis utan att pedagogen 
medverkar. Kappa uppfattar det som att kollegorna inte inser att det krävs 
pedagogisk kompetens. Okunskapen kan vara yrkestraditioner som är grun-
dade i utbildningarna. De medicinska yrkesgrupperna har tränats i att ställa 
diagnoser men inte att samverka, säger deltagarna i Kappa.  

I Kappa framhålls pedagogens betydelse för habiliteringen. Det är peda-
gogens roll att verklighetsanpassa, att bryta ner förslagen så att de blir prak-
tiknära barnet och omgivningen. Pedagogen samordnar teamets olika insat-
ser och gör det rimligt för barnet och familjen, säger logopederna. Pedago-
gen bidrar med ”verkligheten - att få till det i praktiken hos barnet”. Delta-
garna uppfattar att pedagogen och logopeden står nära varandra. De 
diskuterar om det beror på goda erfarenheter av samverkan med just pedago-
ger. Nina säger att då hon var ny och oklar över sin roll så uppfattade hon att 
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pedagogen var trygg och stödjande. Pedagogens roll är mest framträdande i 
kontakten med barnets nätverk, föräldrar och förskola. 

I Lambda säger socionomerna att kuratorns uppdrag har varit att samord-
na insatserna kring barn och familj. Numera är det alltfler pedagoger som tar 
det uppdraget. På samma sätt beskriver de att pedagogerna arbetar med vissa 
utredningar, som PEP-bedömningar, för att det saknas psykologer. PEP-
bedömningar beskrivs av pedagoger vid en annan habilitering som ett av 
pedagogens instrument. I My säger Lina med viss tvekan att det verkar som 
om pedagogen har mer kontakt med familjen. Malva framhåller att det är då 
barnet ska börja ”på dagis” som familjerna relaterar till pedagogen. Då är 
pedagogens kompetens betydelsefull för inslussning och i kontakten med 
assistenter.  

Pedagogens roll framställs som gränsöverskridande, av deltagarna, främst 
i Lambda och i Kappa. I My är inte rollen artikulerad på det sättet. Gräns-
överskridandet beskrivs snarast som det gemensamma - att det ligger i det 
habiliterande uppdraget. Genom att pedagogerna arbetar mer ”brett” är de 
den yrkesgrupp som oftast ”krockar” med andra yrkeskategorier, menar 
Olga. Pedagogerna i sin tur talar om att pedagogik är ett område som andra 
yrkesgrupper beträder. Här framstår den motsatta problematiken. Pedagogen 
är inne på alla områden, på ett mer övergripande sätt och saknar fördjupad 
kunskap. Isabelle säger att pedagogen observerar att barn har en bristande 
förmåga inom vissa områden, men saknar kunskap om orsaker. Kunskaper 
om den bakomliggande problematiken bidrar den medicinskt utbildade med. 
Därefter samverkar man om hur lösningar och åtgärder kan utformas. Det är 
en beskrivning av att pedagogens kompetens verkar främst i samspel med 
andra kompetenser.  

Samverkan i förskola skola 
Möten i förskola och skola fungerar bättre då pedagogen är med, säger del-
tagarna både i Lambda och Kappa. Det kanske kan bero på att de har samma 
utbildningsbakgrund som lärarna, funderar logopederna i Kappa. Det är ju 
inte klart och tydligt för personalen i skolan, vad en logoped gör säger Ma-
lin. Det händer å andra sidan att kommunens pedagoger känner sig hotade av 
pedagoger från habiliteringen. I sådana fall blir resultatet bättre då logopeden 
tar mötet ensam. Logopeden som professionell kan inte ifrågasättas i skolan, 
även om hon kommer med pedagogens ”budskap”. Här talar Kappa om det 
som Gamma, en pedagoggrupp i ett annat landsting, också framhåller. De 
andra yrkesgrupperna använder sig av pedagogens argument och förslag till 
pedagogisk intervention då de konsulteras i förskola och skola. 

I Kappa säger deltagare att skolans specialpedagoger saknar kompetens 
om barn med funktionshinder. Hur kan det vara möjligt för skolan att ut-
veckla en sådan kompetens om inte de olika pedagogerna möts, frågar sig 
deltagarna. Deras erfarenhet är att kommunens specialpedagog har handle-
dande insatser som berör förhållningssätt mer än arbetssätt. De menar att det 
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finns oklarheter på grund av de många pedagogerna i båda organisationerna. 
I Lambda menar Kalle att den pedagogiska kompetensen i skolan är avgö-
rande för hur barnets tillvaro gestaltar sig. Det finns stora brister och peda-
gogen i habiliteringen är en betydelsefull länk. Olivia berättar hur en peda-
gog meddelat teamet att den planerade utredningen kan läggas ned eftersom 
barnet fått en ny lärare och svårigheterna i miljön därmed undanröjts. I My 
säger Karolina att pedagogen som har kunskap om funktionshindret, är bety-
delsefull som rådgivare för det praktiska pedagogiska arbetet i förskola och 
skola. 

  
97 Malin Pedagogen samordnar alla yrkesgrupper så att det blir rimligt för barnet 

och familjen. Det är ju många också som - -  Hon ser - tycker jag - vad 
som är rimligt.  Sjukgymnasten har ju mycket mer av att t.ex. sitta -   men 
att liksom få ihop det, knyta ihop det. Det gör pedagogen! 

98 Karolina Ja och sen resonera liksom, hur det praktiskt ska fungera under dan - på 
nått sätt för - t.ex. ute på förskolan då. Å hur kan man lägga upp om de har 
någon träningsstund eller så och hur kan man praktiskt lägga upp det -  och 
ge råd. Å även i skolan då - att – vad kan man behöva anpassa? Å där kan 
ju jag se att det kan vara svårt nu när det är - när det finns specialpedago-
ger på skolorna och var går gränsen? Vad är liksom - Va!  - Alltså? - Om 
jag har förstått det rätt, så ska det ju ändå vara utifrån funktionshindret som 
specialpedagogerna här ska jobba. Men - det liksom måste till att de sam-
arbetar med skolans specialpedagoger - eller förskolans dom som finns 
där. Å då har vi ibland haft - eller ganska ofta ändå att vi har setts allihopa! 
- Alltså även då specialpedagogen ifrån förskolan. Å sen habpedagogen 
och logoped - å så att vi har haft någon träff omkring det då. Att vi liksom 
delat upp - vem gör vad då? Jag tycker inte att det är helt lätt det där. 

Det förefaller som om pedagogernas nya, mer tillbakahållna, roll i skolan ger 
merarbete för de andra yrkesgrupperna och en otydlighet. Frågan om de oli-
ka organisationernas samverkan och pedagogiska bidrag diskuteras i samtli-
ga grupper. Karolinas synpunkt i exemplet ovan, då det gäller kunskap om 
funktionshindret, problematiseras också av Kappa och Lambda. Deras erfa-
renhet är att det saknas kompetens och kunskap i skolor och förskolor. I 
Lambda har frågan diskuterats och ibland upplevts som om pedagogen från 
habiliteringen knappast får besöka förskolan. Det uttalas i organisationerna 
som en övergångsperiod, och att kunskap ska utvecklas inom kommunerna, 
säger Olivia. Hon är skeptisk och menar att habiliteringen måste vara med 
och bidra med sin kompetens. I My är det just relationen till förskolan som 
är tydligast då de artikulerar uppfattningar om pedagogens kompetens.  

Barnet i fokus 
Pedagogerna uttrycker att de är den yrkesgrupp som sätter barnet i fokus. 
Något som också bekräftas i övriga fokusgrupper när moderator frågar vad 
specialpedagogen bidrar med i habiliteringsarbetet. Kappa talar om verklig-
heten och att göra den habiliterande interventionen praktisk och vardagsan-
knuten för barnet i familjen och förskolan/skolan. 
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85 Malin Liksom! - Att - att få till det i/ 
86 Ida verkligheten - få till det i praktiken hos barnet  
87 Jenny Ja så känner jag också 
88.1 Malin Hon kommer alltid med de här smarta frågorna liksom! Ja  
89 Jenny [Skrattar] 
88.2 Malin Ja men - ”vad gör ni den situationen då då?” Jag kanske pratar mer allmänt 

- ”Det här och det här behöver barnet träna och då kan man t.ex. göra så 
här!” Och då ser hon Martha som jag jobbar med  ”Nej men det här går 
nog inte riktigt!” 

90 Gruppen  [Skrattar] 
88.3 Malin Men liksom att, hon ger då ett exempel eller frågar ”Hur gör ni där till 

exempel i den å den situationen?” eller och - eller - ja 
91 Nina Mer konkret nivå på något sätt! 
92 Malin Ja plockar ner det! Och inte alltid - -  Jo så är det nog! – Tycker jag! 
93 Jenny Det är hennes roll tycker jag. Det är pedagogens roll bland andra yrkesrol-

ler att göra tillgängligt! 
94 Malin Ja precis [Skrattar] 
95 Moderator Att göra tillgängligt? 
96 Nina Jaa  

Att göra barnet tillgängligt för logopeden, men också interventionen möjlig 
för barnet, är ett specifikt bidrag från pedagogen till teamet. Det är barnet 
som är det centrala för pedagogerna och deras kompetens förhåller sig till 
barnet på många olika sätt, säger deltagarna i Kappa. Pedagogerna själva 
framhåller att det just är kunskap om och förhållningssätt till barn som skil-
jer dem från andra yrkesgrupper i teamen. Natalia i Lambda ger uttryck för 
det som flera pedagoger själva beskriver är pedagogens bidrag till teamarbe-
tet: 

 
158 Natalia Om jag tänker på Greta så tänker jag har jag känt mycket tydligt just också 

-  Hon är jätteduktig på att få mig att tänka - ja alltså - sätta barnet i cent-
rum verkligen! Det har jag kanske tyckt att det har jag väl gjort, men hon 
får mig att tänka på ett annat sätt va! Jaa [tyst 10-15 sekunder ] Hur det ska 
se ut runt omkring och/  

159 Johanna Just att diagnosen inte är det viktigaste utan att det är barnet!  

Det är att se till barnet och dess möjligheter, att inte fokusera på diagnosen 
och svårigheterna, som är pedagogens bidrag till teamarbetet. Att se till det 
som finns omkring barnet kan vara det som pedagogerna talar om som hel-
hetssyn. Johannas utsaga om att barnet och inte diagnosen är viktigast, är 
också ett uttalande om pedagogen som balans mot det medicinska synsättet. 
Pedagogernas anknytning till barnet bekräftas av alla samverkansgrupper då 
de beskriver vad pedagogen bidrar med. Också andra yrkeskategorier be-
skriver sin kompetens som barnanknuten, men relaterar inte lika genomgå-
ende till barnet, som flera av pedagoggrupperna gör. En deltagare i My säger 
att hennes eget fokus på barnet ökat genom åren. Det är som nyanställd i 
habiliteringen man tar sin utgångspunkt i egen profession.  
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Pedagogisk intervention 
Det är leken och lärandet som flera av samverkanspersonerna lyfter fram 
som det centrala i pedagogens arbetssätt. I Lambda talar deltagarna om lek-
observationer som ett gemensamt arbetssätt, där pedagogen är den som arbe-
tar direkt med barnet. Kommunikation är ett område som flera säger är logo-
pedens men också pedagogens, om hon har inriktat sig mot det. Att arbete i 
barngrupp förutsätter en pedagogisk kompetens menar Kappa. Det förefaller 
som om övriga grupper uppfattar det som en habiliteringsgemensam kompe-
tens. I Lambda säger sjukgymnasten att det ingår i hennes arbetsområden. En 
arbetsterapeut i My säger att hon samverkar med pedagogen om exempelvis 
tillrättalägganden som gäller barnets handfunktion. Sedan är det pedagogen 
som ser till att det förs in i barnets samtliga miljöer. Men i leksituationen är 
pedagogen specialist och leder arbetet.  

Den specialpedagogiska intervention som habiliteringens pedagoger initi-
erar och utför, saknas det kunskap om och kompetens för inom skolan. Det 
exemplifieras i My med exempelvis TEEACH120-hjälpmedel. Barnet kan ha 
fått ett schema med sig till förskolan, men pedagogerna där förstår inte att 
föra det vidare vid stadieövergångar. Det saknas kunskaper och insikter. Det 
behövs handledning från habiliteringens pedagoger som, utöver arbetssättet 
,har bakgrundskunskaper om barnet. Det är här som samtalet om den dispa-
rata pedagogiska kompetensen framträder. Det förefaller som om det är svårt 
att förutsäga hur specialpedagoger arbetar. Det är olika och pedagoger är en 
yrkesgrupp där det finns individuella profiler. I My säger man det generellt. I 
Lambda liksom i Kappa exemplifieras pedagogiska arbetssätt med namngiv-
na pedagoger. 

7.4 Sammanfattande diskussion 
Samverkanspersonerna framhåller entydigt pedagogens betydelse för kon-
takt, information och kompetensutveckling i förskola och skola. Den peda-
gogiska kompetensen uttalas göra skillnad för barnet, föräldrarna, för teamet 
och för personalen i förskolan och skolan. Pedagogens förmåga att arbeta 
barnrelaterat är central i de tre fokusgrupperna. Leken som pedagogisk inter-
vention och kunskapsområde framhålls av Lambda och My. 

Samverkanspersonernas erfarenheter av pedagogens roll och bidragande 
kompetens samstämmer med pedagogernas egna uppfattningar. Samtliga 
grupper talar om den ömsesidiga samverkan i teamarbetet. Med handen som 
metafor förefaller det som de andra yrkesgrupperna ser till det pedagogiska 
fingrets styrka och svagheter. I tvärgruppen My, som beskriver sin kompe-
tens i mer av habiliteringsgemensamma termer, artikuleras inte den pedago-
giska kompetensen på samma sätt som i Lambda och Kappa. Där framhålls 
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pedagogens betydelse i arbetet med familjen, förskolan och barnet. Pedago-
gen har en sammanhållande roll och är teamets länk till familj och förskola. 
Det är en beskrivning av en kompetens som, istället för spetsad, är över-
gripande och anpassad. I Lambda är det i de skrivna uppgifterna som peda-
gogens kunskap om lek tydligt framhålls. Det kan ses som att det är en själv-
klar kunskap, men också att det är i det mer övergripande och habiliterings-
gemensamma, som pedagogen fyller sin funktion. 

I My relateras den pedagogiska kompetensen mer entydigt till förskole-
barnet. De talar om barnets utveckling, om lek och kommunikation. Det 
indikerar att då det habiliteringsgemensamma uppdraget framhålls, kommer 
det pedagogiska bidraget att bli tydligare specificerat. I My beskriver delta-
garna överlag den egna kompetensen i mer habiliteringsgemensamma ter-
mer. Då framhålls också teamarbetets karaktär av anpassning och samord-
ning. I de två andra grupperna, liksom av pedagogerna i yrkesgrupper, ut-
trycks det vara en del av den pedagogiska kompetensprofilen.  

7.4.1 Pedagogens språk  
Det är pedagogens förmåga att tala ett vardagligt språk som framhålls som 
betydelsefullt. Det handlar om förmågan att förklara och förenkla det medi-
cinska språket. I My talar man om pedagogens förtydligande i det direkta 
arbetet med barnen. Det gör yrkesspråket handlingsanknutet. I Kappa och 
Lambda framhålls förmågan att använda vardagsanknutna begrepp. Pedago-
gen uttrycks, i alla tre grupperna, ha betydelse som tolk eller länk mellan den 
medicinska världen och det sociala och pedagogiska sammanhanget. Den 
kulturella ”förskole-och skolkompetensen” framhålls som ett betydelsefullt 
bidrag av grupperna, om än på olika sätt. Pedagogen blir en länk till barnets 
förskole- och skolmiljö och för också kunskap och erfarenheter tillbaka till 
teamet. 

7.4.2 Om reflektioner i fokusgrupp 
Det är framför allt gruppkonstellationerna i fokussamtalen som ger olika 
förutsättningar och därmed ett resultat av olika karaktär. I Lambda har re-
flektionen ett inifrån-perspektiv. Deltagarna känner till varandras förutsätt-
ningar och kan uttala sig om den praktiska funktionaliteten i kollegornas 
kompetens. De talar om kompetensen hos en yrkesgrupp som ingår i arbets-
laget, men inte finns representerad i fokusgruppen. Pedagogen som tillhör 
teamet/arbetslaget berättar i sin fokusgrupp att hon fått påpeka att det inte 
var henne de skulle tala om, utan om den yrkesgrupp med kunskapsområdet 
specialpedagogik som hon representerar. I Kappa finns ett gemensamhets-
perspektiv i deltagarnas reflektioner. Logopeder för samtalet, precis som 
pedagogerna, i den egna yrkesgruppen. De talar om egen kompetens och om 
en annan yrkesgrupps kompetens. Det finns likheter med pedagogernas sätt 
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att förhålla sig till den egna kompetensen. Samtalet inleds med korta be-
skrivningar för att sedan hållas på en mer metaspråklig nivå, där de förhåller 
sig till den egna kompetensen, liksom till pedagogers kompetens. De gör 
jämförelser och talar om förutsättningar. I Kappa och Lambda hänvisar man 
eller snarare exemplifierar man specialpedagogisk kompetens med specifika 
och namngivna pedagoger. I Lambda sker sådana hänvisningar också till 
andra yrkeskategorier. Kunskapsområden framträder genom dess yrkesrepre-
sentanter som personer och det de bidrar med i arbetet. I My, som är en tvär-
grupp, reflekterar deltagarna ur ett utifrån-perspektiv. Då de beskriver sin 
kompetens tycks det som om de framträder inför varandra med en deklara-
tion. Pedagoger träder fram som en mer generell grupp. Det relateras till 
erfarenheter men eftersom dessa inte alltid är gemensamma, blir det i mer 
övergripande ordalag. Det finns en professionell distansering som öppnar för 
ett visst kritiskt förhållningssätt. Uttalanden om utbildningar och uppdrag 
sker emellertid utifrån erfarenheter mer än från grundlagda kunskaper. Re-
flektioner som ges i skattningsformuläret och under fokusgruppen visar att 
pedagogens arbetssätt problematiseras av samverkanspersoner. 
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KAPITEL 8                     
SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Jag har i avhandlingsarbetet studerat specialpedagogisk kompetens inom 
barn-och ungdomshabiliteringen. Det är ett tudelat forskningsintresse som 
handlar om vad kompetensen innefattar och hur uppfattningar om kompetens 
konstrueras i yrkesgruppssamtal. Vad som framträder är en kontextuellt ut-
vecklad kompetens som är både efterfrågad och diskuterad. Den är grundad i 
pedagogisk praxis och karaktäriseras av social responsivitet (Asplund, 
1987). Den sociala responsiviteten kommer till uttryck i en förmåga till an-
passning, som är till nytta för barn och familjer liksom för teamet och orga-
nisationen. För pedagogerna som yrkesgrupp får det som konsekvens att 
professionsstrategier uteblir och att väsentliga kompetenskaraktäristika står 
tillbaka.  

8.1 Yrkesgruppssamtal som talgenre 
Studierna har genomförts som fokusgrupper som, enligt pedagogerna, har 
fungerat som lärtillfällen genom de reflekterande samtalen. Det är Bahktins 
(1986) dialogbegrepp liksom dialogism (Linell, 2002:2) som bidrar till för-
ståelse för samtalen i yrkesgrupperna. Vad som pågår mellan deltagarna i 
grupperna är ett meningsskapande som är en del av ett sociokulturellt sam-
manhang. Resultatet visar att pedagogerna anpassar sin kompetens till socia-
la och politiska förväntningar i samhället. Det speglas i såväl den enskilda 
deltagarens texter som i dialogen mellan pedagogerna i gruppen. Dialogen i 
det inre rummet ses som en spegling av förhållanden från samtal som pågår 
och har pågått i det yttre, sociala rummet. När det sociala språket är stabilt i 
specifika situationer, som inom en profession eller en yrkesgrupp, använder 
Bakhtin (1986.; Skagen; 2003) begreppet talgenre. Fokusgrupper, som ge-
nomförts inom barn- och ungdomshabiliteringen, kan betraktas vara en so-
ciokulturell studie av en verksamhet som skapats av samhället och som vuxit 
fram som en professionell genre. Det är styrdokument och teoribildning, 
gruppsamtal med intresseorganisationer och myndigheter liksom samver-
kanspersonerna i fokusgrupper som, för mig som forskare, har kommit att 
representera de kulturella ”andra”, röster från det öppna rummet. Turtag-
ningsanalysen har givit underlag för förståelse av yrkesgruppssamtal som 
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talgenre. Pedagogernas samtal har visat sig vara språkligt och kontextuellt 
gemensamt för professionen men också specifikt för var grupp. Kommunika-
tionens fokus som uppmärksammas anslutet till talgenreteori har, i den empi-
riska undersökningen, bestämts av mig som forskare. Deltagarna har inbju-
dits till samtal om specialpedagogens kompetens och har bejakat kommuni-
kationsfokus genom att ansluta som grupp.  

Sammanfattning och diskussion genomförs i tre steg som motsvarar stu-
diens inledande utgångspunkter: Professionen och verksamhetsfältet, speci-
alpedagogiskt kunskapsområde och kompetens, samt det interaktionella sam-
talet i fokusgrupper. Forskningsfrågorna om vad kompetensen innebär, hur 
den utvecklas och vad den bidrar med i teamets gemensamma arbete, kom-
mer att diskuteras i anslutning till det. 

8.2 Profession och verksamhetsfält 
När pedagogerna samtalar om sin kompetens uttrycker de sig begränsat om 
skeenden och inverkan från det öppna sociokulturella rummet. Samtalet om 
kompetens förläggs huvudsakligen till individ och gruppnivå. I ett meta-
kommunicerande samtal medvetandegör en av pedagogerna gruppen om det 
öppna rummets påverkan: 

Varför måste pedagoger återkommande beskriva och förklara vad som är de-
ras kompetens då de har ett uppdrag där en viss kompetens förväntas?  

 
På det svarar kollegorna att uppdragets villkor förändras och att de som pro-
fessionella hela tiden måste anpassa sig efter det. Svaret kan därmed sökas i 
verksamhetsfältets professionella villkor där avhandlingsarbetet tar sin ut-
gångspunkt. Det är de kontextuella villkoren som skiljer rollen som special-
pedagog i habiliteringen från motsvarande roller i kommunal skola och stat-
lig specialpedagogisk verksamhet. Kompetensen står i relation till utveck-
lingen och vilar i traditionerna från det ursprungliga uppdraget.  

8.2.1 Verksamhetsfältets professionella villkor 
För förskollärare i den samordnade habilitering som växte fram på 1980-
talet, innebar den konsultativa rollen att arbeta med kompetenshöjande åt-
gärder för förskolepersonal där barn med funktionshinder hade sin placering. 
Samhällets syfte med barn- och ungdomshabiliteringen var att samla specia-
lister i tvärprofessionella team med uppdraget att samordna stödjande åtgär-
der för barn och familjers bästa. Samverkan med kommunal verksamhet var 
en anledning till att pedagogik kom att utgöra en av den samordnade habili-
teringens ”hörnstenar” tillsammans med medicin, psykologi och sociologi. 
En annan var insikten om att barn med omfattande funktionshinder och be-
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hov av stödåtgärder inverkar på familjen och deras vardagliga liv. Det ställer 
krav på en social likaväl som en pedagogisk kompetens hos teamen. Då ha-
biliteringen infördes argumenterades så småningom för integrering och ”en 
skola för alla”. Genomförandet krävde god pedagogisk kompetens hos det 
rådgivande teamet.  

I yrkesrollen som förskollärare gällde uppdraget lekpedagogisk interven-
tion för barn med funktionshinder. Den förändrade specialpedagogiska på-
byggnadsutbildningen fick en tyngdpunkt i konsultation och handledning. 
Pedagoger inom barn- och ungdomshabiliteringen kom att framhålla hand-
ledning av förskolans personal som det främsta arbetsområdet. Från att för-
orda samverkan mellan kommuner, landstingskommuner och staten under 
1970- och 1980-talet kommer under 2000-talet organisatoriska gränser att 
framhållas. Den specialpedagogiska konsultation som barnhabiliteringens 
pedagog har utfört i den kommunala förskolan blir ett ansvar för en statlig 
myndighet Specialpedagogiska Institutet (Cirkulär 2001:89). För föräldrar 
och barn innebär det en återgång till ett organisatoriskt tudelat samhälle, det 
tillstånd som den samordnade habiliteringen var avsedd motverka, vilket 
illustreras i figur 8.1. Det framgår mer indirekt i samtalen med pedagogerna 
och med all tydlighet i gruppsamtalen med intresseorganisationerna att för-
äldrarna upplever den nya situationen som problematisk. Pedagogen fram-
håller barnet främst som en individ med potential för utveckling och som 
familjemedlem. I samtalen i det öppna rummet framhålls pedagogen som en 
betydelsefull länk mellan habiliteringen och den kommunala verksamheten.  

Figur 8.1. Positioner i och emellan verksamhetsfält 

Myndigheter har satt strukturella gränser mellan de olika verksamhetsfälten 
och med det indikerat innebörder av specialpedagogisk kompetens och dess 
funktion. Den kompetens, kunskap, erfarenhet och förtrogenhet som peda-
gogen i habiliteringen har används, visar avhandlingen, högst begränsat i den 
kommunala verksamheten. Det får främst konsekvenser för barnet och famil-
jen. Intresseorganisationerna efterfrågar specifik pedagogisk kompetens. 
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Enligt myndighetsföreträdare har pedagogen i habiliteringen aldrig haft upp-
drag att handleda i kommunal verksamhet vilket motsägs vid genomgången 
av policy- och styrdokument från 1970- och 1980-talet (Åman & Lindberg, 
2001). Gruppsamtalen speglar en uppfattning om specialpedagogisk kompe-
tens som enhetlig och ett direkt utfall av påbyggnadsutbildning.  

Pedagogernas strukturella villkor eller det som kompetensteorier talar om 
som uppgiftens kontextuella villkor (Ellström, 1992; Granberg, 2004) visar 
sig högst föränderliga. Politiska intentioner som gäller samordnad habilite-
ring har växlat över tid visar. Det pedagogiska uppdraget är inte klarlagt eller 
formulerat på ett sätt som blir vägledande för kompetensen. Habiliterings-
teamens övriga yrkeskategorier framhåller pedagogens betydelse i samver-
kan med den kommunerna. Själva problematiserar pedagogerna inte det be-
gränsade uppdragets konsekvenser för professionen. Kompetensen relateras 
inte till samhällsstrukturer eller övergripande professionella förutsättningar. 
Däremot problematiseras den begränsade handlingsförmågans effekter för 
familjer, som har svårigheter att få adekvat pedagogiskt stöd för sina barn i 
den kommunala verksamheten. Pedagoger vid barn- och ungdomshabilite-
ringar har inte tagit strid för den professionella rollen som specialistkonsult i 
kommunal verksamhet. De har anpassat sig till uppdragets föränderlighet.  

8.2.2 Specialpedagoger som professionsgrupp 
Om specialpedagoger har förutsättningar som professionsgrupp i jämförelse 
med teamens övriga yrkesgrupper kan analyseras med professionsaspekter 
som samhällsnytta, kunskapsbaserad problemlösande förmåga, legitimitet 
och autonomi. Pedagoger och samverkanspersoner har framhållit pedago-
gernas betydelse socialt och pedagogiskt. Det ligger nära till hands att an-
vända begreppet socialpedagogik, ett praxisområde för yrkesverksamma som 
kombinerar socialt och pedagogiskt arbete, som socionomer, förskollärare, 
och specialpedagoger (Halberg & Mallander i Madsen, 2001).  

Den socialpedagogiska tankegången representerar en helhetssyn på männi-
skan och fokuserar på hennes totalsituation (ib., s. 16) 

Det var med förväntningar på förskollärarens kompetens och lekoteksverk-
samheten som pedagogerna bereddes plats i den samordnade habiliteringen. 
Förskollärare var en socialpedagogiskt betydelsefull yrkesgrupp under 1970-
talet, vilket framgår inte minst av Barnstugeutredningens olika betänkanden. 
Yrkesgruppen ingick i samtliga teamkonstellationer i det ursprungliga för-
slaget till samordnad habilitering. Deras kompetens skulle ge effekter på 
barn-, familje- och professionsnivå. Pedagoger som utbildades under 1970-
talet och var verksamma i förskola eller lekoteksverksamhet under 1980-
talet, är präglade av den tidens pedagogiska förhållningssätt och verksamhet. 
De var en autonom professionsgrupp genom att de efterfrågades för sitt spe-
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cifika kunskapsområde. Inom lekoteksverksamheten bedrevs forskning, ut-
veckling och utbildning. Därmed hade yrkeskåren kontroll över verksamhe-
tens befattningshavare. Lekoteket var ”hjärtat” i habiliteringen.  

Teamen har efterhand utökats med alltfler yrkeskategorier. Det transdi-
sciplinära teamets dynamik och gemensamma lärande framhålls vara av 
betydelse för ett kvalitativt gott familjearbete (Bailey, 1984; Granlund & 
Steensson, 1999) vilket bekräftas i avhandlingsstudien. I teamet bevakar inte 
pedagogerna professions- och kompetensfrågor. Pedagogik är ett habilite-
ringsgemensamt kunskapsområde. Resultatet indikerar att pedagogens varie-
rande kunskapsbakgrund och kompetens delvis ifrågasätts. Kollegor i 
teamen och företrädare för myndigheter diskuterar om specialpedagoger 
behövs i habiliteringsverksamhet då skolan har pedagoger. Där har det kon-
sultativa uppdraget överlåtits åt en grupp specialpedagogiska rådgivare i 
statlig verksamhet. Avhandlingen ger underlag för en diskussion om huruvi-
da specialpedagogisk kompetens inom olika verksamhetsfält är jämförbar. 

De sista 25 åren har inneburit en process, från egen kontroll över fortbild-
ning, till en statligt reglerad specialpedagogutbildning. För förskollärare med 
yrkesbeteckningen förskolekonsulent fanns inget krav på påbyggnadsutbild-
ning, men det fanns en specifik lekotekarieutbildning. Med specialpedagog-
utbildningen kom också yrkesbeteckningen specialpedagog. Det är en exa-
mensbeteckning som inte är legitimationsreglerad. Här finns ett dilemma. 
Yrkesbeteckningen, som kräver behörighet, infördes inom ett etablerat verk-
samhetsfält utan att kvalifikationskraven reglerades. Genom att den behörig-
hetsgivande påbyggnadsutbildningen inte uppfattas vara relaterad till kompe-
tensen förstärks dilemmat. I några habiliteringar har man därför valt yrkesbe-
teckningen habiliteringspedagog. Det är tre yrkesbeteckningar för olika 
tyngdpunkter i uppdraget. Förskolekonsulenten hade betoning på ett barnnä-
ra arbetssätt och lekrådgivning, vilket kan spåras i argumentationen kring 
kompetens hos såväl pedagoger som samverkanspersoner. I specialpedago-
gens uppdrag framhålls miljöns betydelse. Där ligger tyngdpunkten på sko-
lan som organisation och på vuxenpedagogik genom betoning på lärarens 
förhållningssätt och helhetssynen. Specialpedagogerna i de båda organisa-
tionerna har, den gemensamma utbildningen till trots, inte utvecklat samver-
kansformer i någon nämnvärd utsträckning. Det är verksamhetsfältens struk-
turer som styr. Pedagogens yrkesspråkliga gemenskap med andra pedagoger 
är betydelsefull för teamet i det gemensamma arbetet med barnet och närmil-
jön. Habiliteringspedagog ger en betoning på den kontextuella kompetensen 
med det samverkande uppdraget i en tvärkunskaplig miljö. Pedagogerna 
framhåller att deras kompetens har utvecklats i tvärprofessionell samverkan 
och i det familjenära arbetet. Det är en annan kompetens än den som utveck-
las i kommunal och statlig specialpedagogisk verksamhet. Pedagogen vid 
habiliteringen har sin kompetens i skärningspunkten mellan olika verksam-
hetsfält vilket illustreras med figur 8.2. 
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Figur8.2. Kompetens i tvärkunskapens verksamhetsfält.  

Specialpedagog är en profession utifrån sin problemlösande, kunskapsbase-
rade funktion (Torstendahl, 1990a; 1990b). Det motsägs av en minskande 
grad av autonomi och kontroll över kunskapsområdet och verksamhetsfältet. 
Det är en problematik som specialpedagogen delar med andra pedagoger dvs 
lärare i det kommunala skolsystemet. Skillnaden mellan specialpedagoger i 
kommunal och statlig verksamhet respektive inom barn- och ungdomshabili-
teringen, ligger framförallt i den faktiska kompetens som utvecklas inom 
respektive verksamhetsfält. 

8.3 Specialpedagogers kunskapsområde och 
kompetens  
Pedagogerna framhåller att deras kompetens innebär kunskap och erfarenhe-
ter. Det är svårare att hitta uttryck för duglighet eller uttryck för konkret 
handling. Ellström (1992) förbinder kompetens med kvalifikation som för-
håller sig till verksamhetsfältet och pedagogernas professionsutveckling. 
Pedagogernas kompetens är huvudsakligen vad Rolf (1991) uttrycker som 
relationell. Den är anknuten till verksamheten snarare än till en profession 
som erhålls genom utbildning. Att betrakta pedagogers kunnande som ve-
tande i form av systematisk teori (Gustavsson, 2000; Näslund & Granström, 
1998) är en utmaning. Deras kunskap är knuten till praxis, till lärande och 
reflektion. Den kan inte förstås, utifrån det som Molander (1997) talar om, 
som teoretisk intellektualitet. Det är snarare förtrogenhetskunskapen, den 
praktiska klokskapen eller fronesis som framhålls. Kunskap och tillämpning 
är förankrad i levande traditioner, vilket har redovisats vid genomgången av 
verksamhetsfält och profession. I redovisningen av kompetensanalysen har 
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jag strävat efter att delge deltagarnas reflektioner. Den forskande ansatsen 
med öppna frågeområden och deltagarnas gemensamma kunskapssökande 
reflektioner har givit ett omfattande underlag. Fokusgruppen uppfattades 
vara ett tillfälle till reflektion, insikter och lärande. För sammanfattningen 
används figur 8.3, som är en modifierad version av analysmodellen för pro-
fessionell kompetens (Forslund & Jacobsen 2000). 
 

 
Figur 8.3 Specialpedagogisk yrkesprofil (Efter Forslund & Jacobsen, 2000)  

8.3.1 Kunskapsområdet – systematiserad teori 
Det är pedagogernas kunskaper och erfarenheter som utvecklar en personlig 
profil som utfaller i en pedagogisk praxis. Kompetensen utvecklas inom tre 
fält (se figur 8.2) med kunskapsområdena specialpedagogik, förskolepeda-
gogik och habiliteringskunskap som tillsammans bildar den systematiska 
grund som pedagogerna inte benämner teori. Från dessa kunskapsområden 
hämtar pedagogerna de teoretiskt grundade begrepp som aktualiseras i fo-
kusgrupperna. Det är barns normala och avvikande utveckling, helhetssyn 
utvecklingspsykologiskt och ekologiskt, samt ett miljörelaterat förhållnings-
sätt. Sammanhanget och fokus ligger inom området ”tidig intervention”. Det 
ges också teoriska aspekter av team. Pedagogerna framhåller team kring 
barnet snarare är organisatoriska team. 
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8.3.2 Kunskapsområdet – praktisk pedagogik 
Kompetens är ett handlingsrelaterat begrepp. De handlingar som pedagoger 
förväntas utföra, ligger inom ett brett spektrum och har förändrats över tid. I 
den konsultativa verksamheten efterfrågas praktiska pedagogiska metoder. 
Intresseorganisationerna framhåller den specifika kompetensen som förmåga 
att utveckla ett relevant arbetssätt för det specifika barnet (Åman & Lind-
berg, 2001). Samverkanspersonerna anser att pedagogernas bidrag gäller 
praktiskt pedagogisk verksamhet. Pedagogerna ”förhåller sig” till verksam-
hetsfältets variationsrika praktik på lite olika sätt. Larsson (2001) beskriver 
en rationalitetsretorik där de professionella aktörerna talar i termer av positi-
va konsekvenser av sina insatser. Det är så pedagogerna förhåller sig till 
barnet, familjen, förskolan och samverkanspersoner. Barnets lek, kommuni-
kation och lärande är kärnan i den pedagogiska kompetensen och barnets 
möjlighet till utveckling. Det är grunden för det praktiskt pedagogiska arbe-
tet med vuxna, i olika miljöer som möter barnet. Specialpedagogisk inter-
vention eller den specifika kompetensen som samverkanspersoner och in-
tresseorganisationer ser som pedagogens kompetens, formuleras mer indirekt 
av pedagogerna själva. Det är kunskapen om kommunikation, lek, lärande 
och samspel i barnets olika miljöer, som pedagogerna kartlägger, utreder och 
ger råd om. Frågan är hur kompetens för specialpedagogisk intervention 
grundas och utvecklas i påbyggnadsutbildning och i fortbildning för den 
”nya” generationen specialpedagoger, som inte har med sig kompetensen 
från 1970-talets lekoteksverksamhet och utbildning.  

I konkret handling är det kartläggningsarbetet med observationer och ut-
redningar, som genomförs med barnen genom leken och kommuniceras med 
de vuxna, föräldrar och personal. Med handen som metafor, förefaller det 
som om fingertoppskänslan hos pedagogen har gått förlorad genom att man 
främst framhåller kompetensen i den gemensamma handflatan, familjesam-
ordning. Det direkta pedagogiska arbetet med barn i grupp och lekoteksverk-
samhet saknar hemvist och tydlig form. Barngruppsverksamheten är på drift 
i teamet, där pedagogerna har släppt ansvaret för den direkta verksamheten 
med barn, till förmån för det samverkande teamarbetet. 

8.3.3 Den professionella kompetensens referensram  

Mål och yrkesetik 
Verksamhetens kvalifikationskrav ligger i målen, som går att avläsa främst i 
policydokument, och är gemensamma för det samordnade teamets olika yr-
keskategorier. Yrkesetiken, som utmärker pedagogernas språkbruk, tillämpas 
i praktisk pedagogisk verksamhet och utmärker förhållningssättet. Yrkes-
etiska aspekter ligger i samtalet om barn som barn och aldrig som patienter, 
eller handikappade, eller sedda som problematiska. Det ligger också i samta-
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let om föräldrars förutsättningar samt att undvika eller snarast avstå från att 
tala om kollegor i teamet. Pedagogerna menar själva att förhållningssättet 
utvecklas med det specialpedagogiska uppdraget. Deras formulerade kompe-
tens samstämmer med policydokumentens visioner om den samordnade ha-
biliteringen. Det gäller familjeorientering och samverkande teamarbete. Pe-
dagogerna talar om team runt barnen, där barnet och inte professionen är i 
fokus. Deras roll som samordnare framhålls i gruppsamtalen liksom av 
teamkollegorna. Det är pedagogernas kunskap som fronesis, en praktisk 
klokhet för sammanhang, som är efterfrågad. 

Personlig profil och handling 
Det är i handling eller praxis, som den personliga yrkesprofilens mångfald 
tar sig uttryck. Praxis ligger i verksamheten, mötet med barn och familjer 
och andra yrkesverksamma. Det är enskilda pedagoger som tar gestalt i den 
personliga pedagogiska profil som framhålls av samverkanspersoner och av 
deltagare i gruppsamtalen. Hos den enskilda pedagogen är den systematise-
rade teorin och de pedagogiska metoderna internaliserade. Med det menar 
jag det som Bengtsson (1998) uttrycker är avtryck i personen, snarare än 
teoretiska ställningstaganden.  

Pedagogens betydelse för och närhet till barn och familj, liksom till för-
skola, framhålls av samtliga informanter också i tidigare gruppsamtal på 
olika sätt. Det kan spåras en tydlig medvetenhet, eller avsiktlighet, genom att 
det pedagogerna anger som effekter av deras kompetens, också bekräftas av 
samverkanspersonerna. Det specifika arbetssättet med lekintervention fram-
hålls inte på motsvarande sätt av pedagogerna. Däremot av samverkansper-
sonerna. Ellström (1992) talar om individers potentiella handlingsförmåga, 
liksom om kompetensens nytta och kvalitet. Frågan är om det lekpedagogis-
ka arbetet framträder i praxis snarare än i yrkesgruppssamtalet. Pedagogens 
profil är i högsta grad varierande, genom den generella och öppna påbygg-
nadsutbildningen och med verksamhetsfältets föränderlighet. Frågan är om 
pedagogens förmåga till anpassning ligger i samhällets intressen, om det är 
till nytta för barn och familj och funktionellt i teamarbetet. Kanske är förän-
derlighet den pedagogiska kompetensens kvalitet. 

8.3.4 Reflektionen som kompetensens nav – ögonblickets 
pedagogik 
Reflektionen uppfattas som det pedagogiska verktyget eller kompetensens 
nav. Praktikern reflekterar i handling skriver Schön (1991). Tolkning och 
förståelse är förenade i praktisk klokhet eller fronesis (Gustavsson, 2004). 
Den kompetens som beskrivs som ögonblickets pedagogik, innebär att ge-
nom kunskap och förtrogenhet, göra en tolkning i situationen och därefter 
välja och utföra en praktisk handling. 
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Pedagoger i habiliteringen besitter vad Asplund (1987) kallar social respon-
sivitet eller samhällelig svarsbenägenhet. Förutsättningen för social respon-
sivitet ligger i kommunikationen. Begreppen kan diskuteras ur socialpsyko-
logiska och lingvistiska perspektiv eller som här i ett pedagogiskt perspektiv. 
Den sociala responsiviteten kan avläsas på flera sätt. Pedagogerna har ut-
vecklat sin kompetens och profession utifrån vad som kan betraktas som 
socialpolitiska intentioner. Den grundlagda pedagogiska kompetensen med 
det barnnära lekarbetet övergick till specialpedagogisk konsultation i försko-
la och skola, för att sedan återgå till ett mer familjenära arbete. Det har varit 
anpassning snarare än professionsstrategier, effekter av bristande reflektion 
inför handling hos pedagogerna. Professionens anpassningar uppmärksam-
mas av kollegorna i teamet, för vilka det snarast torde vara en fördel. Det 
samverkande teamet förutsätter att samtliga anpassar sig. Pedagogen förefal-
ler vara den yrkesgrupp som genom kunskapsområdets karaktär har föränd-
rats mest.  

Pedagogerna beskriver kompetensen som socialt responsiv genom att 
framhålla mötet, tiden och att väga in miljön i arbetet med barn och familj. 
Det är reflektionen över handling som sker i yrkesgruppernas fokusgrupps-
samtal. Då pedagogerna begreppsliggör sin kompetens framträder ett yrkes-
språk som är ett välanpassat vardagsspråk, en indikation på den sociala re-
sponsiviteten. Språket är den kommunikativa länken, själva arbetsredskapet i 
det konsultativa uppdraget. Metaforer ger uttryck för en social responsivitet i 
dess funktion att gemensamgöra förståelsen för det som sägs. Yrkesspråket 
har utvecklats i förskollärarutbildningen för att fungera i arbetet med barn. I 
det specialpedagogiska arbetet är det anpassat för barn med olika kommuni-
kativa färdigheter liksom för föräldrar och personal med olika förutsättningar 
att ge och ta emot information. Det är här som erfarenhet och kompetens för 
det praktiska barnnära arbetet tar sina tydliga uttryck. 

8.4 Interaktionella samtal i yrkesgrupp 
Redan frågan om vad kompetens är lägger pedagogernas samtal på en meta-
språklig nivå. Vad som framträder är svårigheter att precisera snarare än att 
formulera komplex och tyst kunskap. Pedagogerna säger att de många gång-
er funderat över sin kompetens. I det kollegiala samtalet får kompetensfrå-
gan en arena. Frågan om vad kompetensens bidrar med har en praxisanknyt-
ning som utmanar gruppen och gör samtalet livligt och genuint. 

Pedagogerna har ett reflekterande förhållningssätt då de talar om kompe-
tens. Man för en dialog, lyssnar på varandra och försöker förhålla sig till den 
gemensamma förståelsen. Den sociala responsiviteten framträder med tyd-
lighet. Den ligger på en metaspråklig nivå (Colnerud & Granström, 2002) 
genom att deltagarna korresponderar reflektioner om sin kompetens snarare 
än att sätter ord på hur den uttrycks i handling. Responsivitet kan avläsas 



 261 

bland annat i återkoppling, förstärkning och metakommunikation, på olika 
inlägg. Ibland, med spindel- och vävmetaforer, går tråden förlorad. Det är 
här den personliga profilen blir synlig. Uppfattningar eller aspekter av kom-
petens träder fram, som andra deltagare i yrkesgruppen inte alltid vidareför. 
Alla olika aspekter av kompetensen delges i samtliga grupper. Skillnaden 
ligger i hur aspekter vidareförs och vilken respons de ges. Grunden ligger i 
deltagarnas professionella profiler. Där samtliga är specialpedagoger och 
flera har intresse för leken, ges det utrymme för samtal om lekintervention 
som specifik kompetens. Vad som framför allt tydliggörs är den kollektiva 
kompetensen, gemenskapandet för att tala med Hansson (2003). Den fram-
träder i yrkesgruppens reflekterande samtal. Den kollektiva kompetensen blir 
då till en professionsgemensam överenskommelse om samverkan och förstå-
else av en praktisk verksamhet. Den positiva responsen efter medverkan i 
fokusgruppen gäller den meningsskapande reflektionen. Då deltagarna får 
hjälp att hålla fokus, uppstår medvetenhet inte bara om det gemensamma 
utan också om kompetensens mångfald. Inom habiliteringen kan kompeten-
sens mångfald betraktas som unik i en professionsjämförelse.  

8.4.1 Yrkesspråk för praktiskt pedagogiskt arbete 
I yrkesgruppssamtal artikuleras det som är underförstått i dagligt arbete. 
Pedagogernas yrkesspråk framstår som ett hantverkskunnande, en del av 
kompetensen. Det socialt förankrade språksystemet styr förutsättningarna att 
utforska den oreflekterade kunskapen, menar Polanyi (Rolf, 1991).  

Jag använder termen begreppsliggörande för att belysa att deltagarna sät-
ter ord på sin kompetens i en aktiv handling. Pedagogernas begreppsliggö-
rande är inte systematiserat. Reflektionen framstår som ett sökande efter 
verbala uttryck för kompetensens kvaliteter. En metafor för det gemensam-
ma meningsskapandet är ”att slå ned bopålarna”. Det är bilden av yrkes-
gruppen som nomader, men också av pedagogikens dilemma. Kompetensen 
är föränderlig. Yrkesspråket är funktionellt. Det är anpassat för att fungera i 
mötet med barn och med vuxna, i situationer där interaktionen är av särskild 
betydelse. Det är frånvaron av yrkesteknisk terminologi, anpassningen till ett 
vardagligt språk, som gör det betydelsefullt. Det utesluter inte en metaspråk-
lig nivå visar avhandlingen. Tvärtom så är det den metaspråkliga nivån i 
samtalen som tvingar mig som moderator att fråga efter konkretiseringar. 
Det som saknas är en medveten teorianknytning, som det utvecklade yrkes-
språket har, enligt Colnerud och Granström (2002). I dialogisk mening är 
kompetensen ändå anknuten till verksamhetsfältens kunskapsområden, som 
framgår av figur 8.2. Teorierna kan uppfattas vara internaliserade i den pe-
dagogiska praktikern.  



 262 

8.4.2 Kommunikation och turtagningskedjor  
När pedagogerna samtalar om kompetens går det att följa deras turtagnings-
kedjor. Bakhtin (1986) talar om kommunikationskedjor som många länkar i 
dialogen som förbinder nutiden med det förflutna, det inre samtalet med 
influenser från samhället. De turtagningskedjor som deltagarna i yrkesgrup-
perna utvecklar har olika karaktär i olika grupper men är också professions-
gemensamma. Pedagogernas yrkesgruppssamtal kan uppfattas vara en pro-
fessionsspecifik talgenre. Den innefattar ”att hålla en låg profil”, att bjuda in 
till medreflektion, att gemensamt bygga förståelse med införande i kortare 
sekvenser där kollektivet vidareför och förstärker. Det är också frånvaron av 
ifrågasättande och konfrontation. Jag uppfattar pedagogernas talgenre som 
en återspegling av en pedagogisk profil användbar i professionell kommuni-
kation. Att inbjuda till reflektion snarare än diskussion. Metaforer framträder 
som kommunikativa konstruktioner eller mentala modeller121 framförallt i 
syfte att gemensamgöra. De fungerar som förståelsebärare och visar sig 
mycket effektiva. De används vanligast som förstärkare och är det individu-
ella skrattets motsats. Med metaforen träder talaren fram på scenen för att 
synliggöra budskapet. Den pedagogiska effekten framstår med tydlighet. 
Metaforer tycks fungera, i enlighet med vad Leino och Drakenberg (1993) 
säger, som en form av teoretisk konstruktion om än i ett förteoretiskt stadi-
um.  

8.5 Slutsatser, tillämpbarhet och fortsatt forskning 
I avhandlingen har en professionsgrupp, pedagoger inom barn- och ung-
domshabiliteringen, fokuserats. Min förhoppning är att studien bidrar till en 
ökad kunskap om kompetensen och om yrkesspråkets betydelse hos dessa 
pedagoger. Att reflektion och interaktion i yrkesgruppssamtalet gör pedago-
ger uppmärksamma på sin professionella kompetens är betydelsefull insikt. 

Frågan om studiens tillämpbarhet kan diskuteras ur flera utgångspunkter. 
För professionsgruppen kan resultatet bidra till uppmärksamhet på profes-
sionsstrategier och kompetensfokus. Kompetensen och dess utveckling har 
en karaktär av individuella avgöranden och profiler. Den personliga profilen 
utgör såväl en pedagogisk kvalitet som en risk. Det framgår att leken som 
specialpedagogiskt arbetsinstrument kommit att få en alltmer undanskymd 
plats. Det är inte enbart av professionsstrategiska skäl som det är angeläget 
att bevaka kompetensområdet. Det är en kvalitetsfråga ur barn- och föräldra-
perspektiv. Frågan om expertis gäller förutom professionen, utbildningsinsti-
tutioner och verksamhetsfält. Hur utbildas en yrkesgrupp så att den blir bära-
re av en specifik kompetens som ska fungera i ett tvärprofessionellt team? 
                               
121 Vilket stämmer väl med diskursanalytiska texter som Potter Wetherell, 1987; Winther 
Jörgensen & Philips, 1999 och Börjesson, 2003 
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Påbyggnadsutbildningen har fokuserat handledning och konsultation. Frågan 
som reses med studien är på vilka expert- eller specialistgrunder som speci-
alpedagogerna ska konsulteras. Flera studier inom det specialpedagogiska 
området (Sahlin, 2005; Vernersson, 1995) visar att skolans specialpedagoger 
har svårigheter att få jurisdiktion för sitt område. Det ligger något paradoxalt 
i uppdraget att vara handledare och konsult, om konsulten saknar merkun-
skap inom problemområdet eller om specifikt arbetssätt. Avhandlingens 
resultat kan vara tillämpbart på andra professionsgrupper avseende verksam-
hetsfälts betydelse för kunskapsområde, yrkesspråk och inverkan på kompe-
tens. 

Kvalitet - om fokusgrupp som metod 
Fokusgrupp som metod för gruppsamtalet har fungerat väl utifrån avhand-
lingens syfte. Metodiskt har fokusgruppen genomförts med några mer sällan 
förekommande inslag. Det gäller användandet av observatör, att arrangera 
möjligheter till metakommunikation samt att låta deltagarna skatta fokus-
gruppen och att komplettera sina uppfattningar med skriven text. Modellen 
för metakommunikation av fokusgruppssamtalet har visat sig vara av bety-
delse, värd att utveckla. Presentationen av sekvensanalysen i en uppföljande 
fokusgrupp samt att använda två grupper i rummet, en fokusgrupp och en 
reflekterande grupp, var en god väg att få djup och engagemang i samtalen. 
Observatörsmodellen kan med fördel utvecklas till att inkludera andra iakt-
tagelser som att uppmärksamma moderators roll. Analysramen har utveck-
lats för att bevaka min roll som moderator, uppmärksammad genom Puchtas 
och Potters (1999; 2004) forskning. Med analysramens strukturering går det 
att följa hur införda uppfattningar förs vidare förstärks eller faller. Samtalen i 
fokusgrupperna bildar samtalskedjor eller växlande turtagning. Flerpartssam-
talet är ett utvidgat dyadiskt samtal enligt Korolija (1995:4). Det måste be-
traktas utifrån dess egna villkor. Arbetet med analysmodellen är i sin inled-
ning och jag avser att utveckla koderna som analysinstrument för gruppsam-
tal. Tillsammans med en utvecklad transkriberingsmetod bidrar de till att 
urskilja interaktionen och uppmärksamma på vilket sätt deltagare bidrar till 
samtalet och hur uppfattningar bygger på varandra.  

Fortsatt forskning 
Avhandlingsarbetet ger flera öppningar till fortsatt forskning utöver utveck-
ling av fokusgruppsmetoden. Det pedagogerna efterfrågar och som behöver 
uppmärksammas är forskning om den specifika kompetensen, lekarbetet och 
lek som tidig intervention. En vision är att följa den professionella utveck-
lingen hos pedagogerna inom habiliteringen fortsättningsvis. Många frågor 
har väckts som gäller påbyggnadsutbildningen, den praktiska kompetensen 
hos den nya generationen förskollärare, liksom studier av hur påbyggnadsut-
bildningen ger underlag för arbete inom olika verksamhetsfält.  
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Summary 

Starting points 
The background of this thesis is a project concerning educators within the 
Swedish child and youth habilitation centres. Studies within this project 
show that the educators have mainly preschool teaching competence. The 
education of the preschool teacher focuses on children’s development, so-
cialisation, play and learning. Through their work with children with dis-
abilities, they have entered a new sphere of activities. They have developed 
the playeducational method of working further into a specific method in 
special needs education  (Blid & Lindberg, 2004; Björck Åkesson, Brodin, 
Hellberg & Lindberg, 1988). The educational field of knowledge has, af-
fected by public interests and professional union considerations, come to be 
adjusted and regulated through political decisions and instruments. This ap-
plies to both the educational sphere of activities and the basic- as well as 
supplementary education. Special needs educationalists working within child 
and youth habilitation centres participate in the same supplementary educa-
tion as educators aiming to work in preschool and schools in general. The 
educators in the child and youth habilitation centres participate on teams 
with psychologists, trained social workers and those with medical training. 
The educators express themselves and apprehend their task, their role and 
their competence among themselves differently, as seen from linguistic 
forms and contextual connection (Åman, 2002; 2004; Sjöberg, 1998). Group 
conversations including representatives from authorities and special interest 
organisations show that the competence of the educators is both in demand 
and questioned. The thesis study aims to develop and deepen the knowledge 
about the educational competence within the child and youth habilitation 
centres. 

 
Interest of the research and the purpose of the thesis 
The purpose of the thesis is to examine how competence appears and is ex-
pressed in conversations between educators in different occupational groups. 
The study focuses on the way educational competence is communicated, 
reflected and constructed by and between members of occupational groups 
within habilitation. Because the educators relate their competence to their 
colleagues in the teams, it is interesting to learn more about how representa-
tives for other occupational categories look at special needs educational 
competence. 
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Sphere of activities and field of knowledge 
 
Child and youth habilitation centres – the principles of the task 
The task of the child habilitation is to support and serve children with dis-
abilities. Children and families are offered the service from professional 
areas of competence: medical, social, psychological and educational. The 
international classification of functioning, disability and health – ICF122 
(WHO, 2001) serves as guidance for the destination of intervention. Björck-
Åkesson and Granlund (2005) say that the special needs educator is re-
quested when it comes to the activity and participation of the child, as well 
as environmental factors. From the 1980’s and onwards, intervention for 
children with disabilities and their families has been organized in something 
called coordinated child and youth habilitation centres. Because the profes-
sionals in the teams are supposed to coordinate their efforts together with the 
families, it is family centred. The habilitation is to be based on the needs and 
desire of the families. Research on teams indicates that such collaboration is 
expected to effect the competence of the professionals. Bailey (1984) talks 
about transdisciplinary teams where the different specialists educate and 
develop each other. The coordinated habilitation is based on the principles of 
the family perspective: closeness, accessibility as well as a comprehensive 
view and inclusion.  

 
The educational task 
For more than 30 years, educators have worked within the expanding field of 
habilitation. The tasks have developed from focusing on the child, its play 
activity councelling, into a more consultative task. When looking at the na-
tional instruments, one can see a certain ambivalence in the relation between 
educators in different fields of activities within municipality and county 
council. Over time, ideas on how cooperation between the organizations is to 
be shaped have changed. The specific competence of the educator is empha-
sized, in relation to the need of information, education and continuity, above 
all for the families. Earlier, the educator from habilitation had a consultative 
task in the municipal educational sector. The supplementary education came 
to emphasize the role and mission of the special needs educationalists 
through the educational political intention of “ a school for everyone”. Guid-
ance then became a central aspect of the task of special needs educationalists 
(Åman, 2004; Lindberg, 1995). After 2001, The Swedish Institute for Spe-
cial Needs Education (a government authority) is responsible for supervising 
and educating the local authorities personnel together with the educator of 
the municipality. Through this, the question of the competence of the habili-
tation educator has arisen. 

 
                               
122 International Classification of Functioning, Disability and Health 
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The special needs education field of competence 
Special needs education is defined as an interdisciplinary field of knowledge 
(Fischbein 2001;2004; Björck-Åkesson, 2001; Björck-Åkesson, Granlund & 
Simeonsson, 2005). It is a sphere within pedagogy and the field of education 
which embraces more than just pre school ages. In Anglo American litera-
ture, efforts in the early pre-school years are known as “early childhood in-
tervention” to mark that the efforts are about treatment during the first years 
of the child’s life. In Swedish texts this is often translated into habilitation 
measures, or early childhood intervention. This is also an area of interdisci-
plinary knowledge which includes more than special needs education. 

Research in special needs education include both the needs and participa-
tion of the family as well as the activities of special needs educationalists. 
The definition of special needs education has developed over time. Today, 
we focus on the interaction between the conditions of the individual and the 
environment. Special needs education handles issues and risk factors on 
different levels: individual, group and society. This requires cooperation 
between professions, and depending on the sphere of activities and disci-
pline, the focus of special needs education will vary. Early intervention is 
seen as a part of the field of knowledge of special needs education in this 
thesis. 

 
Theoretical starting points 
Research of professions focuses on mainly two things that are interesting for 
the question of competence and profession of educators. The structural di-
rection studies society’s use for and influence on the group of profession. 
This is evident through regulated measures for academic education and as-
signments as well as the conditions of the professions to fulfil specific pro-
fessional criteria. The other direction, the contextual, concerns the conditions 
of the occupational group based on both theoretical and practical knowledge 
and skills.  
The practical operation is practised within sphere of activities which are 
studied from a professional sociological perspective, with issues concerning 
the use for and contribution to society for the occupational group. Actions 
are central seen from an operation theoretical perspective. There, the specific 
significance of the relation between the professionals and their environment 
and interaction with other participants is manifested (Liljestrand, 2003). 
Within the habilitation centres different professions interact with each other 
and with families who have approached them. The different professions in 
the teams contribute with their respective fields of knowledge to the mutual 
work of habilitation, which has developed into a field of knowledge of its 
own (Björck-Åkesson et al., 2005; Larsson, 2001; Högberg, 1996). Profes-
sional spirit, autonomy and influence over education and research are com-
mon professional criteria. When considering perspectives like these, teachers 
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are normally regarded as semi professionals. Research on special needs edu-
cation as a profession has focused mainly on school as a field of activities 
(Sahlin, 2005; Malmgren Hansen, 2002; Vernersson, 1995). Studies show 
that the special needs education at university level has had an impact on the 
occupational identity of educators, their conception of the mission and their 
method of working. Research also shows that the educator’s possibility of 
fulfilling their task based on the intentions given by the education has been 
limited. This is regulated by instruments and political intentions as well as 
by the contextual situation. 

In this thesis, a theoretical model with seven components, used for profes-
sional competence, is presented (Forslund and Jacobsen, 2000). It is a per-
sonal profile based on education, knowledge and experiences, the goals for 
the activity, systematic base of theory for the task, set of methods, method of 
working and techniques, ethical norms, and professional action or the mak-
ing of decisions. Finally there is professional reflection and evaluation. The 
evaluation is formulated in three steps: “reflection in action”, “reflection on 
action” and “reflection for action”. 

Knowledge that accentuates learning, interaction and creating meaning is  
central for competence research. Competence is mainly argued in favour of 
using ideas of experience, familiarity, skills and action. There is a communi-
cative dimension through occupational language, reflection and “silent 
knowledge” (Molander, 1997; Rolf, 1991). Talks and reflections concerning 
competence are particularly interesting (Schön, 1987, 1988). Bachtin’s idea 
of speech genre and dialogue (1986; Skagen, 2003) focusing on confined 
space conversation with influences from public space as well as from dialo-
gism (Dysthe & Igland, 2003; Wibeck, 2002; Linell, 1998) puts the focus 
group conversation of this dissertation study into a theoretical perspective. 
The dialogue takes place on many different levels, apprehensions and argu-
ments are being constructed and related to each other. In the conversations 
within the work categories, the discipline specific language is especially 
interesting. 

 
Design and method of the research 
This thesis research can be looked upon as an embedded case study design 
(DePoy & Gitlin, 1999), thus it is an investigation of the interaction in dia-
logues within authentic occupational groups in child and youth habilitation 
centres. The research is conducted using focus groups combined with an 
estimation questionnaire, in order to validate the method of the research, and 
to offer each individual participant the opportunity of expressing additional 
comments. The study consists of 14 focus groups including 78 representa-
tives active within eleven different child and youth habilitation centres. The 
second informant group is an interdisciplinary group containing eight special 
needs educationalists from different child and youth habilitation centres. The 
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third group of informants is made up of collaborative individuals with differ-
ent professions, in different groupings. 

The questions at issue in the study: 
 

• What is the meaning of special needs educational competence within 
child and youth habilitation centres? 

• What are the educators’ assumptions about how this competence is de-
veloped, and what are their experiences in this area? 

• How are the contributions of the educators in the habilitational process 
regarded in the teams? 

• How is the competence communicated, reflected and constructed be-
tween members in different categories of work? 

The data analysis is transcription based and has been carried out in different 
steps. By way of introduction, a sequence and thematic analysis was made. 
After that, a dialogical content analysis was carried out. The analysis of the 
construction of the conversation of the first focus group generated seven all-
embracing fields of analysis codes: introducing, furthering, feedback, 
strengthening, opposition making, questions and meta communication. 
Within every field there are several variations or subgroups. Indications from 
the point of view of content when using metaphors, concrete examples and 
the concept of children are also part of the key to the code. 
 
Findings 
 
The specific professional language of special needs educator 
The conversations focus on special needs education competence. By bring-
ing up competence, participants place themselves at a meta language level. 
The educators themselves jointly express how they regard additional skills 
they use in their work. This is mainly done by using what can be looked 
upon as colloquial language. The lack of professional language conceptions 
such as participation, intervention and medical terms is obvious. Nor do they 
relate directly to theories, and only to a limited extent to direct methods and 
models. 

Occupational groups that communicate with one another on a meta lin-
guistic level talk about competence and its specific expressions. In smaller 
groups, a more colloquial kind of language is used. In these groups, many 
concrete examples are given, and a mutual understanding develops as several 
participants contribute with their reflections. What they have in common is 
the fact that the educators conceptualise their competence using colloquial 
terms containing very little professional language conceptions. The educa-
tors regard themselves as interpreters and translators of medical and treat-
ment intervention into educational skills and functions in everyday life for 
children and parents. They talk about children’s development using terms as 
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“divergent” and “normal”. The educators have gathered experience of diver-
gent development working within child habilitation. It is likely that the lin-
guistic usage is influenced by medical or psychological terminology. When 
talking about pedagogy, participants address concepts relating to learning 
and play, group activities and social development, teamwork. Play- and 
group activities however prove to be articulated in a more limited way. 

This analysis shows that competence is defined on the basis of interaction 
with children, parents and families in their every day life. These concepts are 
also the ones mostly used when the educators describe their competence. 
Competence is described as a meeting between different cultures, or as a 
capacity for “seeing” the child and the family where they are. The result of 
the analysis reflects the linguistic usage developed for meetings like these. 
What emerges is a kind of colloquial language adjusted to the whole situa-
tion, to communication creating community. 
 
Interactional talk in professional groups 
Put together, the participants in the professional groups provide a rather clear 
image of the mission and the competence. A professional profile appears, 
influenced by individual participants, but also by group size and working 
methods. During the conversation, the participants take turns in taking the 
initiative creating a dialogue in different phases in the conversation, rather 
than having participants covering their own themes. The participants use 
reinforcements, metaphors and examples to support the conversation and to 
create mutual platforms. Individual participants are not emphasized, nor is 
the excellence of the group or the specific in the competence. The educa-
tional competence is distinguished by personal practical work with children 
and adults. Using metaphors, the educators describe themselves as transfer-
ers of knowledge and builders of networks. This is also indicated in the lin-
guistic usage and attitude during the conversation. Another characteristic is 
the fact that the participants don’t specify educational fields of knowledge, 
inquiries and survey instruments. 

Rather than opposing statements, there is a kind of culture of conversation 
where themes reappear from another perspective later on in the conversation. 
This may indicate what Bakhtin (1986) presents as speech genres or contex-
tual dialogical patterns. This can also be seen as reflecting processes during 
the conversation, according to Schön (1991) “reflection in action”. The par-
ticipants in the occupational groups ask each other few questions. It does not 
seem like they want to achieve consensus or provocation or debate. This is 
where the larger occupational groups differ from the smaller ones. Guidance, 
which one of the groups has had for a number of years, as well as the fact 
that reflection was used in one focus group, may influence the occurrence of 
meta communicative conversations. Discipline specific language appears to 
be everyday language, a tool adapted for meeting children and adults. This 
language contains a number of universal utterances used individually by the 
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members of the profession. Utterances such as guidance, consultation and 
instruction lack mutual overtones specific for the profession.  

The educators emphasize that the child itself is what is central in their 
competence. They talk about the child’s possibilities and strengths but also 
about needs. In what way the needs relate to difficulties and to the educa-
tional task within the habilitation is less likely to be mentioned. The educa-
tors’ dilemma is in relation to the municipal educational activity. They take 
part in special needs educational problems in municipal pre-school, but they 
have been limited to being informants on behalf of the parents. Participants 
rarely express strategies commonly used within professions, discuss specific 
knowledge or establish contacts with municipal co-operators. It seems like 
the educators haven’t found the forms for the consultative task. 

Educational activity using play as intervention, for children individually 
and in groups, is based on the educator’s competence from pre-school 
teacher education. Using discipline specific language, they emphasize tasks 
such as investigations and assessments, where play and educational activity 
are less important, or simply non-existent. They discuss whether play educa-
tional work provides status. They note that group activities with children 
within the habilitation centres take place without the presence of educators. 
This however is not emphasized as a pedagogical dilemma.  

The educational field within child and youth habilitation centres comes 
across as a inter professional area. Special needs education is described as an 
interdisciplinary field of knowledge. In cooperation with the other profes-
sions in the team, the educators claim that they develop their competence. 

The educators emphasize that the interprofessional collaboration is the 
strength of their competence, but also that it is a central dilemma. Relating as 
a professional and collaborating with representatives from the medical field 
of competence is not unproblematic.  

 
 

The ideas of the colleagues about competence 
The significance of the educator is emphasized by the collaborators, espe-
cially when it comes to contact, information and further training in preschool 
and school. The educational competence is said to “make a difference” for 
the child, the parents, the team and the staff in preschool and school. The 
three collaborative groups emphasize the educator’s ability to work in rela-
tion with children. Playing as educational intervention and field of knowl-
edge is emphasized in two groups. 

The experience of the collaborators of the educator’s role and contributing 
competence is in accord with the ideas of the educators themselves. All 
groups mention the mutual cooperation in the teamwork. Using the hand as a 
metaphor, it seems like the educator’s colleagues in the teams consider both 
the strength of the educational finger as well as its weaknesses. In an inter-
disciplinary group the participants describe their competence using terms 
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from the habilitational work. The educational competence is more unambi-
guously related to children in preschool age, the development of the child, 
play and communication. This indicated that once the habilitational task is 
emphasized, the educational contribution will be more closely specified. 
Here, the character of the teamwork emphasizes adjustment and collabora-
tion. In the two other groups, as among the educators in occupational groups, 
this is rather expressed as part of the educational competence profile. There 
the emphasis lies on the role of the educator as uniting, the link of the team 
to family and preschool. Principally, it seems like the educator´s purpose is 
truly served when it comes to the more all-embracing and habilitational 
tasks. 

 
The language of the educator 
The ability of the educator to use an everyday language is regarded as espe-
cially significant. It is about the ability to explain and simplify medical jar-
gon. Discipline specific language is said to be linked to action as the educa-
tor elucidate the direct work with the children. The ability of using colloquial 
utterances is mentioned. Through their cultural competence, the educators 
are significant when acting as interpreters or as links between the medical 
world and the social pedagogical context. The educator becomes a link from 
the habilitation centre to the preschool and school environment, and they 
bring back knowledge and experiences to the team. 

Regarding the reflections of the collaborators in the focus group 
Focus groups with collaborators are operating within three different habilita-
tion centres, where three of the groups of educators also work. The constella-
tions of the groups during the focus conversations provide different condi-
tions, and by that a basis of changing character. The focus group which is a 
genuine team uses an inside perspective in its reflections. The participants 
are aware of each other’s prerequisites, and are able to say something about 
the practical functionality in the competence of the colleagues. The educator 
in the team says that she has had to point out that they were not going to 
discuss her as a person, but the occupational group within the field of 
knowledge of special needs education that she represents. There is a collec-
tive perspective in the reflections of the participants in the focus group con-
sisting of speech therapists. Like the educators, they discuss within their own 
occupational group. They discuss their own competence, and the competence 
of another occupational group. The conversation is held on a more meta 
linguistic level, as they discuss their own competence and that of educators. 
They make comparisons and discuss conditions. The authentic groups refer 
to or rather exemplify special needs educational competence using  specific 
and named educators. Fields of knowledge appear through their occupational 
representatives as individuals and through the contributions the make when 
working. In the interdisciplinary group put together especially for the occa-
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sion of the focus group, the participants reflect using an outside perspective. 
When describing their competence, they seems to make declarations to each 
other. Educators appear as a group of more general character. The partici-
pants relate to experiences using a more comprehensive vocabulary, because 
the experiences are not always mutual. There is a professional distancing 
which opens up for a certain amount of critical attitude. Statements about 
education and tasks however are based on experiences more than solid 
knowledge. The co-operators mainly problemize supplementary education 
and its lack of predictability, as well as its relation to municipal activity.  
Here, this concerns the professional role of the educators.  

 
Conclusions 
The competence that appears in the occupational group conversations of the 
educators and in the opinions of the collaborator, is based on educational 
praxis and characterized by social responsivity. What appears is the educa-
tor’s ability to adapt, for the good of children and families as well as for the 
team and for the organization. As a consequence for the educators as an oc-
cupational group, professional strategies are left out and essential compe-
tence characteristics are being held back. This regards what the educators 
themselves talk about as preschool educational competence, working with 
children individually and in groups. Several occupational groups talk about 
play-educational work when making surveys and doing interventions. How-
ever, this doesn’t come across as a systematized method of working for the 
profession. The competence of the educators is emphasized as pedagogy of 
the moment. When meeting the child and the family, the educator adjusts his 
or her knowledge and experiences to the environment and the everyday 
situation. Special needs educationalists within child and youth habilitation 
centres have competence based on knowledge and practical experiences 
from three spheres of activity. It is the sphere of preschool, the sphere of 
special needs education and the sphere of habilitation. 
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Bilaga 1a 

 

Diagram 1.1.  Specialpedagoger/förskolekonsulenters arbetsuppgifter 1994 (Åman, 
2002 efter Lindberg, 1995) 
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Bilaga 1b 

 

 Sällan eller aldrig förekommande          Dagligen 

Diagram 1.2. Arbetsuppgifter i daglig verksamhet år 2000 (Åman, 2004) 
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Bilaga 2 

Bilaga 2.1 
Yrkesgrupp 1, datum 
 
SKATTNING AV FOKUSGRUPPSINTERVJU 
 
Jag tillhörde den reflekterande gruppen  
Jag tillhörde fokusgruppen  
Min grundutbildning är…………………….…; examensår………………  
Jag har följande påbyggnads utbildning………………., år…………………. 
 
1. För dem som deltog i fokusgruppen 
Jag har givit min uppfattning om vad specialpedagogisk kompetens inom 
habiliteringen är  
 
Inte alls    I hög grad 
0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8____ 9_____10 
 
2. Kryssas av båda grupperna 
Jag har andra erfarenheter och uppfattningar än det som sagts under samtalet  
 
Inte alls    I hög grad 
0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8____ 9_____10 
 
3. Kryssas av båda grupperna 
Jag har utvecklat min kompetens på det sätt som framkom vid fokusgrupps-
samtalet  
 
Inte alls    I hög grad 
0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8____ 9_____10 
 
4. Kryssas av båda grupperna 
Jag uppfattar att jag har tillräcklig kompetens för uppdraget 
 
Inte alls    I hög grad 
0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8____ 9_____10 
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5. Kryssas av båda grupperna 
Min egen samverkan med de andra professionerna i teamarbetet stämmer väl 
överens med det som sades under fokusgruppssamtalet. 
 
Inte alls    I hög grad 
0_____1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8____ 9_____10 
 
Mina erfarenheter skiljer sig främst då det gäller 
………………………………………… 
 
Skatta följande arbetsuppgifter från 1 för det som sällan förekommer, till 10 
som är det vanligast förekommande. Var skattningsnivå endast en gång. 
Stryk uppgifter som aldrig förekommer. 
 
Pedagogiskt arbete med enskilt barn i förskola, skola eller i lokal (badhus, 
ridverksamhet)    
Pedagogiskt arbete med en grupp barn i förskola, skola eller i lokal (badhus, 
ridverksamhet)  
Arbetsuppgifter som gäller lekmaterial, rådgivning, utlåning, 
materialvård  
Hembesök  
Rådgivande, vägledande uppgifter i förskola och skola  
Samverkan med specialpedagoger i kommunal verksamhet  
Samverkan i team (en eller flera yrkesgrupper) i direkta insatser gällande 
barn, familj   
Upprättande och/eller utvärdering av hab.planer, och åtgärdsprogram där 
föräldrar och andra yrkesgrupper i teamet samverkar.  
Planeringsmöten inom teamet  
Samverkan inom yrkesgruppen  
Telefonkontakter, journalföring  

Bilaga 2.2 
Yrkesgrupp 2-5, datum 2003 
 
SKATTNING AV FOKUSGRUPP  Kod ……………. 
 
Bakgrundsfrågor 
Grundutbildning(t.ex.förskollärare)…………………..examensår……… 
Påbyggnadsutbildning (t.ex. Specialpedagogutbildning 60 p) 
……………………………………………………, examensår…… 
Yrkesbeteckning: 
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Antal år inom habiliteringen………………… 
Beskriv kortfattat Ditt uppdrag inom habiliteringen; 
 

 
Arbetar Du i team Ja 

 

Nej Om nej fortsätt till skattningsfråga 1. 
Teamet består av ….personer. Ange vilka professioner som ingår i teamet; 
 
Sjukgymnast  Ja  Nej 

 

Antal……… 
Arbetsterapeut  Ja   Nej  Antal……… 
Kurator   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Psykolog   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Läkare   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Sjuksköterska   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Logoped   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Specialpedagog (utöver dig själv) Ja    Nej Antal……… 
Annan; 
 
1. Min huvudsakliga upplevelse av fokusgruppssamtalet var positiv 
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
 
Därför att; 
 
 
2. Jag har uttalat min uppfattning om specialpedagogisk kompetens, utveck-
ling och samverkan inom habiliteringen under fokusgruppssamtalet  
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
 
Därför att; 
 
 
3. De erfarenheter och uppfattningar om specialpedagogisk kompetens som 
uttalades under fokusgruppssamtalet överensstämmer med mina egna. 
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
 
Kommentarer; 
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4. Jag har fler och/eller andra erfarenheter och uppfattningar om specialpe-
dagogisk kompetens än vad som framkom under fokusgruppssamtalet 
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
Mer och annat om specialpedagogisk kompetens; 
5. Min erfarenhet av samverkan med de andra professionerna i teamet över-
ensstämmer med det som uttalades under fokusgruppssamtalet. 
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
 
Det gäller; 
 
 
Ange vad Du huvudsakligen gör som specialpedagog. Begränsas till de tre 
vanligast förekommande uppgifterna. 
1____________________________________________________________ 
2____________________________________________________________ 
3____________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2.3 
Logopedgruppen, liksom motsvarande för teamet och tvärgruppen 
 
SKATTNING AV FOKUSGRUPP  Kod ……………. 
 
Bakgrundsfrågor 
Grundutbildning …………………………………… ..examensår……… 
Påbyggnadsutbildning  ………………………………..examensår…… 
Yrkesbeteckning:……………………………………………………….. 
Antal yrkesverksamma år inom habiliteringen………………… 
Födelseår:………………… 
Beskriv kortfattat Ditt uppdrag inom habiliteringen; 
 
 
Arbetar Du i team Ja 

 

Nej Om nej fortsätt till skattningsfråga 1. 
Teamet består av ….personer. Ange vilka professioner som ingår i teamet; 
 
Sjukgymnast  Ja  Nej 

 

Antal……… 
Arbetsterapeut  Ja   Nej  Antal……… 
Kurator   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Psykolog   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Läkare   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Sjuksköterska   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Logoped   Ja 

 

 Nej  Antal……… 
Specialpedagog (utöver dig själv) Ja    Nej Antal……… 
Annan; 
 
1. Min huvudsakliga upplevelse av fokusgruppssamtalet var positiv 
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
 
Därför att; 
 
 
2. Jag har uttalat min uppfattning om min egen kompetens, om specialpeda-
gogisk kompetens och kompetensernas samverkan, inom habiliteringen un-
der fokusgruppssamtalet  
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
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Därför att; 
 
 
3. De erfarenheter och uppfattningar om logopedens kompetens som uttala-
des under fokusgruppssamtalet överensstämmer med mina egna. 
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
 
Kommentarer; 
 
 
4. De erfarenheter och uppfattningar om specialpedagogisk kompetens som 
uttalades under fokusgruppssamtalet överensstämmer med mina egna. 
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
 
Mer och annat om specialpedagogisk kompetens; 
 
 
5. De erfarenhet och uppfattningar om det pedagogiska bidraget till habilite-
ringsarbetet i teamet och hur de olika kompetenserna samverkar,  
som uttalades under fokusgruppssamtalet överensstämmer med mina egna. 
 
Inte alls    I hög grad 
0__________1__________2__________3__________4_________5 
 
Det gäller; 
 
 
Ange vad Du huvudsakligen uppfattar vara specialpedagogens arbetsuppgif-
ter. Begränsas till de tre vanligast förekommande uppgifterna.  
1____________________________________________________________ 
2____________________________________________________________ 
3____________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Är du intresserad av att delta i en fokusgrupp med kollegor 
inom barn- och ungdomshabiliteringen och samtala om spe-
cialpedagogisk kompetens? 
 
Mitt namn är Kerstin Åman, jag är doktorand vid pedagogiska institutionen, 
Stockholms universitet. Jag är universitetsadjunkt och undervisar i pedago-
gik vid Mälardalens högskola. Jag är också utbildad i psykosocialhandled-
ning och har uppdrag som handledare för yrkesgrupper och team. Mitt av-
handlingsarbete är en studie av hur kompetens formuleras, reflekteras och 
kommuniceras inom grupper av professionella vid barn- och ungdomshabili-
teringen.  
 
Studien genomförs i form av fokusgrupper med i första steget specialpeda-
goger inom habiliteringen. Det är för nästa steg som jag söker kontakt med 
andra yrkeskategorier vid barn- och ungdomshabiliteringen.  
 
Fokusgrupper jag söker nu kan vara tvärprofessionella grupper, eller direkta 
yrkesgrupper. Fokusgrupper består av 4-10 utvalda personer, som samtalar 
kring (fokuserar) ett eller flera teman som presenteras vid intervjutillfället. I 
det här fallet handlar teman främst om specialpedagogisk kompetens. Fo-
kusgruppsintervjun tar en och en halv till två timmar och avslutas med att 
deltagarna får göra en skattning av samtalet. Hela samtalet bandas. Underla-
get avidentifieras, och det redovisas inte i avhandlingen varifrån fokusgrup-
perna kommer.  
 
Deltagarna i de fokusgrupper som genomförts hittills har uppfattat samtalet 
mycket positivt. 
 
Är Du och/eller din yrkesgrupp intresserad av att vara med? Tyvärr kan jag 
inte ersätta er på något sätt då jag inte har några projektmedel. Jag kommer 
till habiliteringen vid ett givet tillfälle som den kontaktperson jag har vid 
respektive habiliteringen informerar om. 
 
Väl mött! 
Kerstin Åman 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5  

Transkriptionsnyckel eller transkriptionskonventioner 
- (tankestreck) Vid minipauser under tur 

Längre pauser anges i tid inom parentes  

Understruket Då turtagaren betonar ordet 
Kursiveringar noteringar utöver direkta verbaliseringar t.ex. skratt, harklingar, höjning 

av rösten, talaren avbryter eller blir avbruten, osv. 
[förklaring] Hakparentes mina kommentarer som information eller förtydligande  

(45) Parantes med numrerad tur, visar en inflikad tur under pågående utsaga 
~ Borttaget ord, t.ex. upprepningar eller utfyllnadsord som inte påverkar 

satsen. 
~0~ Uteslutet ord t.ex. namn för att säkerställa anonymiteten 

/ Nästa tur eller mening under pågående tur kommer direkt utan paus. 
. Indikerar att talaren markerar slut på mening oavsett grammatisk sats 
? Indikerar att talaren ställer en fråga oavsett grammatisk sats 
! Visar att talaren tydligt markerat påstående eller överraskning, förvåning 

… citatet är klippt i en tur som antingen pågått före eller fortsätter citatet 
/…./ del av citatet är borttaget 
”    ” Citattecken då kontexten visar att talaren citerar sig själv eller någon 

annan 
Grup-

pen/skrattar 
Noteras som en tur efter observatörens markering eller då avlyssningen 
indikerar att gruppen skrattar gemensamt. Det är också vanligt förekom-
mande att någon eller några i gruppen skrattar, möjligen ler andra. Det är 
inte ett gruppgemensamt skratt. I dessa fall markeras person/personer 

Gruppen/prat Transkriberingen och/eller observatörens noteringar, visar att fler än två 
av deltagarna säger något. Det förekommer utsagor i form av kommenta-
rer eller parallella tal i grupp. Vid några tillfällen noterar observatörerna 
vilka deltagare som ingår i ”gruppen” vid den gemensamma turen.  

Gruppen/Paus Gemensam paus mellan utsagor när gruppen tänker över fråga eller vad 
någon har sagt. Därutöver förekommer också paus under pågående tur, 
när turtagaren funderar över vad hon ska säga eller har sagt och då det är 
uppenbart att turen inte är fullföljd/fullgjord.  
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Bilaga 6  

ANALYSKODER –SAMTALSKONSTRUKTIONsNYCKEL 
 

1 INFÖRANDE– ett meningsbärande inlägg som kan vara grund för topik 
A Nytt meningsbärande inlägg eller en utsaga  
B Inlägget är en egen tankekonstruktion med flera aspekter 

2 VIDAREFÖRANDE- tillför flera aspekter, utvecklar topik 
A Återkommer till det egna inlägget och utvecklar det 
B Utvecklar ett inlägg utifrån en fråga 
C Utvecklar någon annans inlägg, även något från tidigare sekvens 

3 ÅTERFÖRANDE – svarar på ställd fråga 
A Ger svar på fråga genom att upprepa det som sagts 
B Svarar ja nej eller just det på fråga 
C Svarar genom att ge en förklaring eller förslag till förklaring 

4 FÖRSTÄRKNING 
A Med få ord som ja, nej, mmm, osv 
B Förstärkning med skratt eller enbart skratt 
C Upprepar eller sammanfattar ett tidigare uttalat inlägg  
D Lägger till någon aspekt 
E Uttalar att hon/han håller med annan deltagare 

5 OPPOSITION VISAVI INLÄGG  
A Formulerar en annan uppfattning 
B Ifrågasätter inlägg genom att uttrycka tveksamhet 
C Upprepar ett tidigare uttalat inlägg med stor tveksamhet och ifrågasättande  

6 METAKOMMUNIKATION 
A Värderingar av topik/utsaga, upplevelser av inlägg  
B Hänvisar till tidigare inlägg 
C Talar om fokusgrupps-samtalet som sådant 

7 FRÅGOR  
A Be om klargörande av inlägg,  
AA Sammanfattar det som sagts för att kontrollera förståelse 
B Rak fråga  
C Fråga som är en association, ”jag uppfattar att ” 
D Ny fråga som inte hänger samman med pågående eller avslutat inlägg 
E Frågar om området är uttömt eller om det är dags för nytt område 
F Frågar vad frågeställaren eller moderatorn menar  
G Frågar genom att upprepa det nyss sagda med ett frågande tonfall 
H Frågar om de övriga förstår det hon/han säger 
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Bilaga 7 

Forskningsprocessen i det övergripande projektet  

 
Tidsaxel 1999 -2002 2000 - 2004 2001 - 2004 2003-2004 2003-2005 

Forsknings-
fokus 

Special- 
pedagogen i 
habiliterings- 
teamet 

Specialpeda-
gogisk kom-
petens i ett 
generellt 
yrkesperspek-
tiv 

Special-
pedagogisk 
kompetens i 
ett relationellt 
perspektiv 

Intra- 
professionell 
kommunika-
tion  

Metaspråkli-
ga aspekter 
av specialpe-
dagogisk-
kompetens 

Angreppssätt Fokusgrupp, 
Handledning, 
reflekterande-
grupp, portfo-
lio  

Enkäter till 
specialpeda-
goger vid 
samtliga  
b-o-u habili-
teringar 

Gruppsamtal 
med myndig-
heter och 
intresse-
organisatio-
ner 

Fokusgrupper 
i yrkesgrup-
per, i team 
och tvärgrup-
per 

Fokusgrupp i 
yrkesgrupper 
omgång 2 
samt en 
tvärgrupp av 
specialpeda-
goger 

Teoretiska 
prövningar 
och aspekter 
som resultatet 
ger upphov 
till 

Professions 
och kompe-
tensteorier 

Kommunika-
tionsteorier 
Sociala kon-
struktioner 

Specialpeda-
gogisk teori-
bildning ur ett 
historiskt och 
utbildnings-
politiskt 
perspektiv 

Kommunika-
tionsteorier, 
miljöpedago-
gisk teori-
bildning 

Specialpeda-
gogisk teori-
bildning och 
yrkesspråks- 
forskning 

Nya forsk-
nings-
perspektiv 

Dimensioner 
av special-
pedagogisk 
kompetens.  

Intraprofes-
sionell kom-
munikation 
Specialpeda-
gogisk kom-
petens i ett 
relationellt 
perspektiv 

Intraprofes-
sionell kom-
munikation 
och sociala 
konstruktio-
ner 

Sociala kon-
struktioner 
och kommu-
nikations 
strategier 
 

Praktisk 
pedagogisk 
kompetens i 
professions- 
och utbild-
nings-
perspektiv 

Projekt-
rapporter 

Delstudie 1 Delstudie 2 Gruppsam-
tal med 
intresse- 
organisa- 
tioner och 
myndigheter 
Avrapporterad 
till RBU 
forskn.stiftelse 

Avhand- 
lingen 
 

Avhand-
lingen  
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Bilaga 8 
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