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Förord

Denna bok avser att ge ytterligare material för att belysa den special-
pedagogiska verksamhetens förutsättningar i ett kommunalt perspek-
tiv. Den utgör en mer avrundad framställning av en tidigare bok som 
tar upp den specialpedagogiska verksamhetens kunskapshistoriska 
rötter (Helldin 1997). Avsikten är här att komplettera mina historiska 
resonemang av specialpedagogik med ett nutids- och framtidsper-
spektiv, både vad gäller aktuell verksamhet och vad gäller den spe-
cialpedagogiska utbildningens situation. Bland annat diskuterar jag 
möjligheter och problem med den specialpedagogiska yrkesrollen, 
samt tar i anslutning till denna diskussion upp kunskapssynen inom 
fältet.

Min förhoppning är att dessa två böcker skall kunna utgöra ett 
användbart diskussionsmaterial i (special)pedagogisk fortbildning i 
landets kommuner. Jag menar att det empiriska materialet tillsam-
mans med de mer teoretiska delarna i böckerna innehåller ett stort 
antal bilder av specialpedagogisk verksamhet som lämpar sig väl som 
diskussionsunderlag i studiecirklar och på studiedagar. Böckerna kan 
också användas på (special)pedagogiska utbildningar och av närstå-
ende yrkesgrupper.

Jag har under den tid jag arbetat med boken haft många tillfällen 
till lärorika kontakter ute i kommunerna samt med kolleger inom 
fältet i Sverige och utomlands. Jag vill här speciellt tacka de personer 
som hjälpt mig vid mina resor och intervjuer i de kommuner som 
deltagit i undersökningen. Jag har alltid via dessa personer blivit väl 
mottagen och beretts rika möjligheter till olika former av insamling 
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av data. Jag tackar också redaktör Christina Lenz på HLS Förlag. 
Hennes kloka synpunkter på mina manuskript har hjälpt mig mycket 
under arbetstyngda dagar.

Boken är den andra och avslutande delen från projektet Specialpe-
dagogikens roll i dagens och morgondagens skola, som fi nansierats 
genom forskningsanslag från Skolverket.

Sala i augusti 1998

Rolf Helldin 
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1
Specialpedagogisk 

allmänkunskap

Detta är en studie av vad som ibland har kallats specialpedagogisk 
allmänkunskap och dess grundläggande problem. Studiens allmänna 
syfte är att diskutera dessa problem i en vetenskaplig kontext, där all-
mänpedagogiska eller specifi kt specialpedagogiska frågor är centrala. 
Men syftet är också – med denna kontext som horisont1 – att beskriva 
och kritiskt analysera några inom det specialpedagogiska fältet verk-
samma personers uppfattningar om sin kunskapsroll i utbildnings-
verksamheten. Diskussionen gäller således allmänt kunskapen hos 
de yrkesgrupper som dagligen arbetar med elever med besvärliga 
inlärningssituationer. Slutligen behandlar jag den specialpedagogiska 
påbyggnadsutbildningens framtida inriktning i en sum   - merande dis-
kussion.2

Den specialpedagogiska allmänkunskapen betonas särskilt i den 
centrala utbildningsplan som fi nns för den specialpedagogiska utbild-
ningen (UHÄ,1990-06-27), och jag ska nedan utreda begreppets inne-
börd i denna plan. Men först ska jag i korthet jämföra in ten tionerna 
för den äldre speciallärarutbildningen med den nya specialpedagog-
utbildningens målsättning.

Den nya specialpedagogiska utbildning som inrättades 1990 skiljer 
sig på några väsentliga punkter från den äldre speciallärarutbildningen. 
Jämför man den nya utbildningens mål- och innehållsbeskrivning med 
den äldre, kan man i första hand konstatera att den nya utbildningen 
har en större bredd. Den äldre utbildningen fokuserade på ”studier 
av orsaker till olika typer av handikapp” samt att ”ge kunskaper och 
träning i de speciella tekniker som erfordras för att få kontakt med 
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och utveckla individer med fysiska, psykiska och språkliga handi-
kapp” (UHÄ, 1978-08-09, s. 4). Den äldre planen poängterar således 
det ”direkta” specialpedagogiska arbetet med individens, framförallt 
elevens, utveckling.

Innebörden i den breddning som jag talat om ovan, blir tydlig om vi 
studerar utbildningens mål i den centrala utbildningsplanen från 1991 
(UHÄ, 1991-11-05). Som jag ser det är det här framförallt följande 
områden som är betonade:

1. Specialpedagogens arbete ska i det följande inte enbart direkt in-
riktas mot elevens undervisningsaktiviteter. Undervisningen ska 
istället ”förbereda de studerande att inom respektive verksam-
hetsområde fungera såväl som undervisare som rådgivare och 
handledare”. Arbetet är således här inriktat mot vuxna kollegor 
i verksamheten.

2. Planen betonar den vetenskapliga anknytningen i utbildningen. 
Härvid framhålls betydelsen av tvärvetenskaplighet:

…den specialpedagogiskt utbildade ska ha gedigna kun-
skaper om och en ingående förståelse för pedagogiska, 
psykologiska, sociologiska, lingvistiska och medicinska 
företeelser och sammanhang. 

Man betonar också att:

…för detta krävs både teoretiska kunskaper och praktisk 
erfarenhet av vad som sker i olika utvecklings-, inlärnings- 
och undervisningsprocesser samt goda insikter i verksam-
hetsformernas mål, riktlinjer och organisation.

Ett konkret utfall i undervisningen när det gäller den vetenskapliga 
”förståelsen” är det examensarbete som förläggs till den studerandes 
hemkommun, där olika vetenskapliga utvecklings- och forsknings-
metoder används i samarbete med institutionens pågående forsk nings-
projekt.

3. Planen säger också till skillnad från den äldre att utbildningen skall:
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…uppmärksamma betydelsen av skapande verksamhet 
ge nom lek, rörelse, musik, bild och drama, ge kunska-
per och färdigheter att analysera, utveckla och utvärdera 
den egna verksamheten, ge beredskap att initiera, leda och 
genomföra lokala utvecklingsarbeten samt att såväl själv-
ständigt som i samverkan med andra utvärdera, utveckla 
och förändra verksamheten och vara ett stöd för enskilda 
barn, ungdomar och vuxna. (Utbildningsplan 1991-11-05, 
Kapitlet ”Utbildningens mål”.)

Således betonas samverkan med andra vuxna i utbildnings- och elev-
vårds- och sociala verksamheter i kommunen, och den vikt som måste 
läggas vid det gemensamma ansvar som fi nns att planera de speci-
alpedagogiska aktiviteterna inom kommunen. Den nya utbildningen 
poängterar således samverkan.

Dagens specialpedagogiska påbyggnadsutbildning har i Stockholm 
fyra inriktningar: komplicerad inlärningssituation, döv- och hörsel-
handikapp, synhandikapp och utvecklingsstörning. Utbildningen idag 
speglar specialundervisningens traditionella uppdelning i olika kun-
skapsområden, där varje område har sina antagna preferenser vad avser 
både explicita och implicita förståelseformer, metodiska angreppssätt 
o.dyl. Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier. Vi ska nu se 
efter hur man från centralt håll har beskrivit den specialpedagogiska 
allmänkunskap som jag har diskuterat ovan.

En gemensam kunskap
I ett av styrdokumenten framhålls vikten av att utbildningen kom-
pletteras med en för alla inriktningar obligatorisk specialpedagogisk 
allmänkunskap.3 Här följer en kort beskrivning av planens målsättning 
för den här kunskapsformen. Planen och dess föregående utrednings-
arbete (DsU 1986:13) har haft en avgörande betydelse för 1990-ta lets 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildning, både vad gäller inne håll 
och organisation. 

I utbilningsplanen sägs bl.a. att: 
Utbildningen skall utgöra en organisatoriskt sammanhållen 
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linje även om den innehåller ett fl ertal specialiseringar och 
inriktningar. (Ibid s. 3)

Den utmanar således den traditionella kunskapsuppdelningen genom 
att antyda att utbildningen också bör beakta, samt för de studerande 
introducera, en grundläggande gemensam kärna av vad man kallar 
specialpedagogisk allmänkunskap.

På ett annat ställe i samma plan specifi ceras omfånget av den ge-
mensamma delen:

Innehållet skall till stor del vara gemensamt för samtliga 
specialiseringar. Den gemensamma delen bör omfatta minst 
20 poäng. Därutöver skall utbildningen ge fördjupning 
inom respektive specialisering. (Ibid s. 3, min emfas)

Enligt de inledande direktiven bör således omfattningen på den ge-
mensamma delen vara 20 poäng, vilket ungefärligen motsvarar en 
tidslängd på en termins studier (ca 180 lärarledda lektioner samt 4000 
sidor kurslitteratur).

Samma utbildningsplan ger även exempel på innehåll för denna 
gemensamma del. Den skall belysa specialpedagogikens utveckling 
i Sverige och andra länder (ibid s. 4), samt behandla: 

…grundläggande synsätt såsom människosyn, kunskaps-
syn och samhällssyn och hur dessa synsätt påverkar den 
specialpedagogiska verksamhetens villkor. (Ibid s. 4, min 
emfas)

Andra moment som enligt planen ”med fördel” skall studeras är 
”olika perspektiv på individens utveckling samt relationer mellan 
barn och mellan vuxna respektive mellan barn och vuxna” .

Slutligen skall också den gemensamma utbildningen ”belysa spe-
cialpedagogens roll i skilda sammanhang i utbildning och samhälle” 
(ibid s. 4).

Enligt mitt sätt att se är de fl esta begrepp som presenteras i planen 
allmänna och övergripande, och måste tolkas och konkretiseras på 
sin väg från direktiv till kunskapsinnehåll i den specialpedagogiska 
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påbyggnadsutbildningen. Man måste också konkretisera den pedago-
giska form detta innehåll kan anta, när den färdiga specialpedagogen 
skall påbörja sitt arbete i sin hemkommun. Det kan gälla hur special-
pedagogen tillsammans med sina kolleger kritiskt kan granska exem-
pelvis hur den egna verksamhetens intellektuella tradition påverkar 
synen på elever, inlärning och arbetets organisation.

Genom att formulera och diskutera några frågor som jag uppfattar 
som centrala kommer jag att gå vidare i granskningen av dokumentets 
beskrivning av allmänkunskapen. Därefter vidgar jag diskussionen 
genom att använda mig av professionalitetsbegreppet.

Den specialpedagogiska allmänkunskapens 
kärnfrågor

De här frågorna är, menar jag, av både praktisk och teoretisk art. Till 
de praktiska frågorna hör att hitta en lämplig pedagogisk och organi-
satorisk modell för en gemensam studiegång som också med avseende 
på sitt allmänna innehåll är ”meningsfull” för alla fyra inriktningarna. 
De teoretiska frågorna berör specifi kt den specialpedagogiska profes-
sionens innehåll och natur: Vad kännetecknar allmän specialpedago-
gisk kompetens? Är den urskiljbar från allmänt pedagogiskt verksam 
personals generella kompetens, och bör den vara det? Kan det göras en 
hanterbar beskrivning av en gemensam specialpedagogisk kompetens, 
som täcker delar av såväl professionens förhållnings- som handlings-
nivåer? Hur hanterar man frågor om utbildningens ideologiska huvud-
inriktningar och hur hör dessa frågor ihop med möjligheten att arbeta 
med en ”moralisk” kommunikativ kompetens hos studenterna? Hit hör 
bl.a. frågan om vilka teoretiska fundament som för närvande är kän-
netecknande för utbildningen. Dessa fundament kan vara implicita, 
”kroppsliga” och praktiskt verksamma eller språkligt explicitgjorda 
inom det vetenskapliga området. Men hit hör också den mycket mer 
komplicerade frågan vad som bör vara ett kännetecken för det spe-
cialpedagogiska fältet. Den senare frågan måste enligt min mening 
behandlas i ett brett utbildningspolitiskt och utbildningsfi losofi skt 
sammanhang, där den samhällssituation som är utmärkande för sam-
tidens moraliska trender måste analyseras i ett historiskt perspektiv.4
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Begreppet profession

I professionaliseringslitteraturen förekommer otaliga försök att de-
fi niera begreppet ”profession”. De fl esta försök faller dock tillbaka 
på en defi nition som Talcott Parson utvecklat med Aristoteles fi losofi  
som grund.5 Dess viktigaste delar kan beskrivas på följande sätt: Att 
vara professionell innebär att man:

1. kan påvisa en formell teknisk träning, 
2. att man kan visa skicklighet vid appliceringen av denna träning, 

samt att
3. institutionella mekanismer garanterar för att kompetensen används 

på ett socialt accepterat sätt.6

En viktig del av defi nitionen är således ”den formella träningen”, när-
mare bestämt den akademiska skolningen, som – enligt Parson – för 
många yrken varit avgörande för yrkets status i samhället. Modellen 
betonar en relation mellan den vetenskapliga kunskapen, dvs. ”det 
formella” i modellen ovan (produktionen av kunskap), och applice-
ringen av denna kunskap. Den mest betydelsefulla kompetensen för 
att utöva sitt yrke är i den här modellen den vetenskapliga kunskapen, 
vilken fungerar som en slags ”horisont” när man utövar yrket. Model-
len tar liten hänsyn till exempelvis den erfarenhetskunskap som byggs 
upp under ett långt yrkesverksamt liv. Det fi nns således en betydande 
värderingsproblematik inbyggd i modellen. Begreppet applicering 
avslöjar, menar jag, en syn som understryker att professionell kunskap 
kan beskrivas medelst en värderande hierarki där allmänna principer 
i form av vetenskaplig kunskap är den ”högsta” nivån, och konkret 
problemlösningsförmåga den ”lägsta”7:

1. Grundläggande vetenskap/rationella teorier har bestämt utveckling 
och inriktning hos praktiken. Traditionellt universitetsbaserad.

2. Applicerandet: Den ”tekniska” komponenten – vad vi skulle kunna 
kalla vardagsarbetet. Baserad på kunskap som utvecklats i anslut-
ning till och inom den akademiska sfären.

3. Skicklighet: En värderingskomponent. Intuitiv. Etablerad genom 
praktisk duglighet. Erfarenhetsbaserad. Skickligheten ”använder” på 
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ett icke specifi cerbart sätt de grundläggande och applicerbara kun-
skapskomponenterna som horisont i den praktiska situationen.8

Formulering av teorier och dess applicering, enligt ovanstående 
schema, menar Donald Schön en bärande idé inom den positivistiska 
tanketraditionen – m.a.o. det moderna ”rationella” samhällets bärande 
ideologiska bas.9 De fl esta yrkesutbildningar förlitar sig, både på gott 
och ont, i stor utsträckning på den här idén om kunskapens form och 
funktion – såtillvida att det ofta fi nns en institutionaliserad ”teoretisk” 
och ”praktisk” sida av utbildningen (Schön 1983, s. 30 ff).Med andra 
ord skall, enligt traditionen, praktiken spegla den vetenskapligt legiti-
merade teorin.10 Jag vill här inledningsvis påpeka att denna domine-
rande tanketradition också får konsekvenser för maktrelationer mellan 
olika yrkesgrupper, såtillvida att yrken som saknat den akademiska 
traditionen i sin kunkapskärna också är de yrken som – om vi ser till 
yrkets statussituation under en längre tid – har haft svårast att erhålla 
bl.a. formell status.

Enligt professionaliseringsforskningen ökar ett yrkes status i sam-
hället ju starkare banden mellan den grundläggande vetenskapen och 
applikationen är. Således har yrken som saknar direkta kopplingar till 
den vetenskapliga kunskapsproduktionen haft legitimitetsproblem när 
de försökt etablera sig på samhällets professionella ”marknad”.11 Den 
här problematiken är, menar jag, i hög grad relevant när det gäller 
specialpedagogik. Specialpedagogiken saknar denna statuskoppling 
till de traditionella akademiska ämnena, vilket får och har fått konse-
kvenser för yrkeskollektivets möjligheter på marknaden. Specialpeda-
gogiken har historiskt sett inte funnits som ett akademiskt ämne. 

Jag ska nedan, med hjälp av Magdali-Sarfatti Larsons forskning, 
vidareutveckla den här frågan om yrkesstatus i ett resonemang kring 
professionaliseringsforskningens nyckelbegrepp.

Profession och marknad

För att förstå hur arbetsfördelningar uppstått och utvecklats, och hur 
kompetenskrav och kunskapsområden ursprungligen defi nierats och 
förändrats, utgör professionaliseringsforskningen ett referenssystem 
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av central vikt. Larson (1977) fokuserar yrkeskårers förhållningssätt, 
argumentation och agerande i de processer som formar arbetsfördel-
ningar och statushierarkier på den ”marknad” där etableringen av 
professionerna äger rum. Hon säger:

I see professionalization as the process by which producers 
of special services sought to constitute and control a mar-
ket for their expertize. (Larson 1977, s. XVI)

Jag skall göra en grov skiss för att belysa de inslag i Larsons resone-
mang som är relevanta i ett specialpedagogiskt sammanhang. 

En viktig aspekt av etableringsprocessen – dvs. den process då en 
yrkesmässig auktoritet och en tydlig identitet utvecklas – är förknip-
pad med ett yrkes möjligheter att standardisera sitt yrkesområde. 
Standardisering innebär en avgränsning och precisering gentemot 
andra näraliggande yrkesområden och är enligt Larson nödvändig för 
att ”stabilisera den interna hierarkin” inom yrket. Standardiseringspro-
cessen är också ett led i utvecklandet av en bas för yrkets ”kognitiva 
överlägsenhet” över informell lekmannakunskap på yrkes området. 
Den är dessutom nödvändig för att skapa en identitet gentemot andra 
”näraliggande yrkesområden” på den professionella marknaden, där 
yrken, enligt denna forskningstradition, strider om erkännande och 
kontroll (ibid s. 40–52). Marknaden är den ”bas” som yrkesverk-
samheten har att rätta sig efter i det moderna konkurrensbaserade 
samhället. 

De hjälpande professioner som helt eller delvis haft eller idag har sin 
utkomst av utbildningsområdet, och vilka genom sitt arbete företrätt 
elever i komplicerade inlärningssituationer, är främst specialpedago-
ger, speciallärare, psykologer, kuratorer, läkare och skol sköter skor. 
Men här fi nns också specialpedagogiskt involverade chefs personer, 
som rektorer och de relativt nyinrättade områdescheferna etc. Det är 
relationen mellan de här yrkesområdena som enligt min mening är 
relevant att ta i beaktande då den specialpedagogiska kunskapsrollen 
skall granskas.

Larson har inalles – förutom ”möjligheten att standardisera sitt 
kunskapsområde” – beskrivit fem andra kriterieområden som kan 
användas för att överväga möjligheten för ett yrkes etablering på och 
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kontroll över yrkesmarknaden. Som jag ser det kan dessa kriterier 
fungera som sökljus, då man vill rikta uppmärksamheten på en yrkes-
rolls etableringsproblematik. Dessa kriterier är, säger Larson:

1. Servicemarknadens natur. I ett specialpedagogiskt sammanhang 
kan det handla om exempelvis privat eller offentlig verksamhet, 
eller områdets allmänna organisering och dess byråkratiska inrikt-
ning och dylikt.

2. Marknaden kontra marknadens klienter. Specialpedagogiken ar-
betar med grupper som ofta har låg status i samhället, vilket enligt 
Larson speglar av sig i samhällets uppskattning av yrket. I ett 
samhälle som betonar konkurrens och ekonomisk effektivitet kan 
det exempelvis innebära att yrken med omvårdande karaktär får 
låg uppskattning. 

3. Professionens ”produktion av producenter”, dvs. att proffessio-
nen skall ha en självständig kontroll över utbildningen av yrkets 
utövare. Exempelvis professionens formella yrkesutbildning, där 
dess status bl.a. mäts i termer av akademisk traditionstillhörighet 
(se resonemanget ovan). 

4. Maktförhållanden inom det professionella fältet. Det kan vara 
maktförhållanden gentemot andra yrken eller gentemot staten. 
Hit hör exempelvis frågor om yrket har ett kunskapsområde som 
är unikt för kåren, eller om det fi nns yrkesgrupper som kunskaps-
mässigt tangerar eller överlappar varandra. Ju fl er näraliggande 
yrkesområden som fi nns desto mer komplicerade blir de inre och 
yttre maktförhållandena för yrket, menar Larson. Detta avspeglas 
också i det kriterium som Larson kallar för: 

5. Yrkets släktskap med andra yrken.

De ”marknadsstrategier” som en yrkeskår kollektivt utvecklar under 
professionaliseringsfasen bestäms dels av vilken kunskap som är vä-
sentlig vid utövandet av själva yrket (dvs. gentemot dess ”klienter”), 
dels av den kunskap som är nödvändig för att ha en marknadsmässig 
kontroll över sin expertroll. Larson menar, så vitt jag förstår, att den 
framtida identiteten hos yrket, och dess ”livskraft” på yrkesmarknaden 
är beroende av hur denna kunskap utformas. Det kan exempelvis gälla 
de kollektiva och fackliga strategier som yrkesgruppen utvecklar för 
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att säkra sin professionella ställning inom fältets verksamhetsramar. 
Stridigheter mellan olika grupper kan ses som processer som är verk-
samma för att skydda den egna gruppen från konkurrens. Stridighe-
ternas uttryck är naturligtvis inte enbart kollektiva utan artikuleras 
även på individnivå mellan personer med innehålls- och yrkesmässigt 
näraliggande arbetsuppgifter. 

Härvid urskiljer hon några väsentliga aspekter av en ”konkurrens-
kraftig” yrkeskunskap. För det första bör den vara ”distinct and re-
cognizable to the potential public”. Med andra ord bör exempelvis 
lekmän, utbildningspolitiker och utbildningens administratörer kunna 
förstå innebörden i fältets kunskap. Denna effekt är inte direkt, ”but 
mediated by the process of training: cognitive standardization”. Detta 
är, enligt hennes sätt att se, nödvändigt om de yrkesverksamma inom 
ett område skall utvecklas till en ”effektiv grupp”. Att profes sionens 
kunskap ska vara begriplig även för lekmän och andra intressenter 
är således en viktig fråga för yrkesutbildningen inom fältet. Det är 
ju här utbildningsinnehållet utformas och förmedlas till det område 
där den skall verka, exempelvis inom kommunerna. Det är viktigt att 
tillägga att Larson med ”effektiv grupp” inte enbart menar konkreta 
arbetsresultat (”nöjda klienter”), måluppfyllelser och dylikt, utan hu-
vudsakligen hur gruppen kollektivt lyckas ”muta in” sitt område, ”mo-
nopolisera” sin verksamhet, uppnå status i samhället och kollektivt 
röra sig uppåt i samhällshierarkin (ibid, kap. 6).

Men Larson identifi erar också andra aspekter av en effektiv kun-
skap. Hit hör graden av ”formalisering”, dvs. ”the more the profes-
sions’ language and knowledge appear to be connotation-free and 
’objective’ ” (ibid, s. 40). Ju mer ”vetenskaplig” kunskapen är, desto 
större möjligheter fi nns för yrket att uppnå status och en god posi-
tion i yrkeshierarkin. Det betyder att yrken som har en traditionell 
kunskapsbas i den akademiska sfären oftast har ett gynnat läge på 
yrkesmarknaden. Det betyder också rimligtvis att en effektiv strategi 
för en kollektiv rörelse uppåt – för de yrken i vardande som saknar 
denna akademiska kunskapstradition – är att på olika sätt strukturera 
sitt kunskapsområde efter akademiska kunskapskriterier. Exempelvis 
kan en ökad vetenskaplig anknytning inom yrkesområdet och dess 
utbildningsinriktningar stärka den uppåtgående rörelsen. 
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För att förstå yrkens statussituation i samhället går Larson till his-
torien för att skildra några yrkens kollektiva etableringsstrategier.12

En lyckad yrkesetablering, där således yrket tillerkänts en hög status 
i samhället kan, säger Larson, förstås utifrån hur gruppen mobiliserat 
sina gemensamma krafter, i form av exempelvis breda sociala kontakt-
ytor med samhällets avnämare, facklig eller enskild initiativrikedom. 
Vad som historiskt sett har betytt mest i det avseendet för de yrken 
som Larson studerat har varit (1) de sociala karaktäristika som delta-
garna i projektet delar, men Larson menar också att (2) ledargestalter 
– företrädesvis skickliga praktiker inom fältet, även framträdande 
teoretiker – har stor betydelse för inriktningen hos standardiseringen 
och yrkets nuvarande statussituation. Den konkreta kunskapen hos, 
och det ideologiska budskapet från, ”the unique individual genius”, 
har åtminstone inledningsvis stor betydelse för hur standardiseringen 
sker och om etableringen lyckas.13

Under standardiseringsprocessens gång kan, säger Larson, bedöm-
ningen av dessa nyckelpersoner inom yrkesområdet ändras. Vilka 
som betraktas som nyckelpersoner under ett visst skede följer ofta 
svårartikulerade trender inom samhällsutvecklingen. 

Standardiseringen kan också betraktas från en annan sida som 
påverkar yrkets eventuella marknadsframgång. Praktikerns kunskap, 
vilken innebär ett visst mått av icke standardiserbar, obestämbar – ”in-
determinated” – kunskap, m.a.o. en kunskap som inte är överförbar 
till formaliserade regler, kan i värsta fall utgöra ett hinder för den 
demokratiserande process som ett kollektivt yrkesprojekt utgör (ibid, 
s. 42). Hindret är nämligen betingat av möjligheter att ta del av var-
andras kunskap, dvs. att i ord formulera kunskapen. Yrken som är 
”praktiska” till sin natur har oftast standardiseringssvårigheter och 
därvid följer också en begränsad överföringsmöjlighet, och ett sämre 
utgångsläge på marknaden. Pedagogens yrke kan vara ett bra exempel 
på detta förhållande.

Kunskapsöverföringar innehåller också en demokratisk problema-
tik, som kan tecknas på följande sätt. En praktiker väljer de personer 
som skall få ta del av hans kunskap. Det här kan i olyckliga fall 
innebära en demokratisk splittring och identitetsupplösning inom yr-
ket, med fraktionsbildning, bigotterier och separationsförlopp som 
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följd. Dessa tillstånd eller processer frodas då den kollektiva sam-
manhållningen är svag eller saknas. Den formaliserade och institu-
tionaliserade utbildningen är således enligt Larson mycket viktig för 
identitetsfrågor och därmed för yrkets fortlevnad. Det fi nns således 
inte några konkurrensbefrämjande individuella valmöjligheter som 
är statusutvecklande. Poängen är kollektivt agerande. Exempel på en 
”lyckad strategi” är att förlägga valet av utbildningsinnehåll till kol-
lektivet och därmed också bredda tillgången till kunskapen för alla 
inom fältets gränser.14 

Om vi summerar kan vi säga att resonemangen i texten har pend-
lat mellan yrkens praktiska skicklighet (praktisk kunskap) och deras 
mer formaliserade sida (vetenskaplig kunskap). Larson framhåller i 
sin historiska forskning den dialektik som fi nns mellan dessa båda 
kunskapsyttringar, och hur dialektikens upplösning får en relevans 
för relationer inom yrken, men också mellan näraliggande yrken. En 
förståelse av dylika maktproblem har en avgörande betydelse om 
man vill uppnå en ökad förståelse av ett yrkes framgångsmöjligheter. 
För att förstå möjligheter för ett nytt eller nygammalt yrke måste 
således forskningsintresset riktas mot frågor med den karaktär som 
jag diskuterat ovan.

Standardiseringen innebär således en konfl ikthärd inom fältet. Skol -
bildningar omkring nyckelpersoner har under vissa faser be käm pat 
varandra, och stridit om de kollektiva ratio nali serings pro cesserna av 
(se ovan: ”produktionen av producenter”) områdets kun skapskärna. 
Ett bra nutida exempel på denna kamp är, som jag ser det, kampen 
inom de dyslektiskt inspirerade specialpedagogiska grupperingarna 
om att ha kontroll över den specialpedagogiska yrkes marknaden. Den 
här splittrande verkan kan – beroende på skolbildningarnas organisa-
tionella styrka – vara olika stark. Rationaliseringen kan dock under 
vissa förhållanden pågå utan större konfl ikter:

If leadership in the rationalizing effort is taken by prac-
titioners who are already recognized as eminent within a 
relatively stable hierarchy, the emergent standards, far from 
displacing them, codify elements of their own practice and 
of its implicit and explicit theory. (Larson 1977, s. 43) 
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En professions kollektiva framgång kan alltså inte defi nieras enbart 
med hjälp av strukturen hos yrkets interna kunskapsbild. Analysen 
måste riktas även mot yttre bestämningar av framgång. För att förstå 
legitimeringen av en yrkeskod, måste man med tanke på detta ta hän-
syn till den tidsmässiga ideologiska strukturen i samhället. Framgångs-
rika professionella grupper, säger Larson, ägnar under de faser då de 
ideologiska förutsättningarna är gynnsamma, en stor del av sin tid åt 
att sprida ”the values of science as ingredients of social and economic 
reform and as professional ethics.” (Ibid, s. 57) Så kan exempelvis en 
ökad marknadstrend i samhället, dvs. en betoning av konkurrens och 
ekonomisk effektivitet, locka fram en typ av vetenskap som ligger i 
linje med den ideologi som marknadssystemet vilar på. 

Teoretisk och praktisk
kritik av specialpedagogisk kunskap

Under åren som gått har specialpedagogiska insatser tidvis utsatts 
för både omfattande och hård kritik. Historiskt går det att urskilja två 
typer av kritik; praktisk och teoretisk:

Kritiken av den praktiska dugligheten, det pedagogiska handlandet 
och de därmed sammanhängande organisatoriska lösningarna, har va-
rit den mest framträdande. Den har i första hand lett till organisatoriska 
förändringar inom det specialpedagogiska fältet. Det är välbekant hur 
segregerings- differentierings- och integreringsperioder under histo-
riens lopp har avlöst varandra.15

Kritik mot praktiken kan vara en del av förklaringen till de relativt 
omfattande organisatoriska förändringar specialpedagogiken genom-
gått. Den här processen har varit likartad i hela Norden, men också 
– med vissa differenser i emfas – i Västerlandet i övrigt.

Den teoretiska kritiken har varit mindre framträdande. Med ”teo-
retisk kritik” menar jag specialpedagogikens teoribaserade ”veten-
skapliga” kunskapsområden (se punkt ett i Parsons kunskapsmodell 
ovan). Tomas Skrtic16 urskiljer tre aspekter av ”teoretisk” kritik av 
specialpedagogisk kunskap:
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1. Specialpedagogisk kunskap saknar teorier och bygger snarare sin 
kunskap på vad som bättre benämns som ”intuitiva förhållnings-
sätt”,

2. Sammanblandning av teorier och
3. Vissa teorier dominerar.

Jag följer i stycket nedan Skrtics modell (1986) beträffande kritiken, 
men ansluter mig till delvis andra – för Sverige användbara – refe-
rensramar. Beträffande den ”intuitiva”, vanemässiga komponenten, 
dvs. av den icke språkligt begreppsliggjorda ”tysta” kunskapen, har 
jag delvis en annan syn än Skrtic. Han menar att denna tysta kunskap 
är verksam och därför relevant att diskutera endast i den praktiska 
yrkesverksamheten, det han benämner under punkt ett ovan. Det fi nns 
säkert också enligt min mening anledning att fundera över tysta eller 
tystade aspekter av specialpedagogisk kunskap även i anslutning till 
punkterna två och tre ovan. En intuitiv perspektivisering kan som jag 
ser det förekomma på alla kunskapsnivåer. Jag menar därför att den 
tysta kunskapsformen bör beaktas då samtliga tre aspekter av den 
teoretiska kritiken diskuteras.

Om den svenska specialpedagogikens vanemässiga 
förhållningssätt: Några kärnfrågor

I en studie frågade jag några av de dåvarande speciallärarutbildarna 
i Norden om den specialpedagogiska allmänkunskapens form och 
natur. Jag understryker i texten svårigheten för pedagoger att språkligt 
konkretisera den implicita kunskapen (Helldin 1991). När special-
pedagogutbildare och specialpedagoger ska diskutera och formulera 
gemensam specialpedagogisk kunskap, ”ser man ofta inte skogen för 
alla träd”: Kunskapen har integrerats och till sin form blivit ”intuitiva 
perceptionsscheman” som styr tanke- och handlingssätt i de yrkes-
specifi ka miljöer där specialpedagogerna vistas. De har med andra ord 
blivit vanemässiga handlingar som utförs utan refl exion och utan en 
kritisk hållning till det som utförs i arbetet. Verksamheten har därvid 
stelnat. Det är således ett mycket provokativt uttalande som Skrtic 
formulerar under punkt ett ovan.
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Bogdan & Kugelmass diskuterar ingående och kritiskt i sin artikel, 
”Case studies of mainstreaming. A symbolic interactionist approach to 
special schooling”, vilka vanemässiga teoretiska grundhållningar de 
menar har varit och också idag är dominerande inom specialundervis-
ning, och specialpedagogisk forskning:17

1. Disability is a condition that individuals have;
2. Disabled/typical is a useful and objective distinction;
3. Special education is a rationally conceived and coordinated system 

of services that help children labelled disabled;
4. Progress in the fi eld is made by diagnosis, intervention and tech-

nology. (Bogdan & Kugelmass 1984, s. 173)

De menar att det första och andra förhållningssättet ovan kommer 
direkt från de psykologiska, biologiska och medicinska akademiska 
traditionerna, och att det tredje och fjärde vilar på kunskapsförstå else 
som kännetecknar den positivistiska vetenskapssynen.18

Jag menar att Bogdan & Kugelmass här lyfter fram några av spe-
cialpedagogikens kärnfrågor, som kan tjäna som ledstjärnor då en 
gemensam specialpedagogisk kompetens problematiseras. Frågorna 
integrerar både de teoretiska och praktiska nivåerna inom kunskaps-
fältet. 

Dessa frågor är också, menar jag, en god utgångspunkt för att 
analysera och utveckla den specialpedagogiska allmänkunskapen, 
dvs. de studerandes kunskaper om människosyn och samhällssyn, 
perspektivisering och den ”specialpedagogiska rollen i utbildning 
och samhälle”, som tas upp i de centrala målskrivningar jag redogjort 
för ovan.

Jag kan inte här ta ställning till den komplicerade frågan vilka 
förhållningssätt som dominerar inom respektive inriktning inom de 
specialpedagogiska utbildningarna – och varför och om dominansen 
fi nns – hos specialpedagogiska utbildare och i de kurser som ges. 
Jag kan här inte heller gå in på den viktiga och i grunden moraliska 
frågan vilka förhållningssätt som bör vara gemensamma inom det 
specialpedagogiska fältet. Det har jag relativt ingående diskuterat i 
andra sammanhang.19 Jag vill dock understryka och specifi cera hur 
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viktig frågan är om den intuitiva perspektiviseringen och dess uttryck, 
vad gäller människo- och samhällssyn, kunskapsemfas, identitetsupp-
levelse, rollbetoning och dylikt. Frågan bör ständigt hållas levande 
och kritiskt analyseras inom det specialpedagogiska fältet och dess 
utbildningsinsatser. Inriktningen på en sådan utbildningen kan meto-
diskt karaktäriseras som en medvetandegörande specialpedagogisk 
utbildning. Specialpedagogikstuderande måste m.a.o. i sitt grundläg-
gande förhållningssätt uppnå en förmåga att kritiskt perspektivisera
den perspektivisering20den perspektivisering20den perspektivisering som traditionellt varit och är det egna special-
pedagogiska fältets allmänna kunskapsemfaser. Denna förmåga måste 
sedan tas med, utnyttjas, inplanteras och utvecklas i den specialpeda-
gogiska verklighet som de studerande möter i arbetet efter studierna. 
En dylik inriktning på ett specialpedagogiskt kunskapsutvecklande 
arbete öppna en framkomlig väg för att specialpedagogikutbildare 
tillsammans med specialpedagogikstuderande och andra involverade 
ska kunna utveckla det strävsamma arbetet med att träna det ”kritiska, 
vetenskapliga förhållningssättet”.21 

Noter
1. Jag använder här en fenomenologisk metafor för att betrakta kunskapens 
funktion. Se exempelvis Husserl (1973) eller Heidegger (1988).
2. Det går att specifi cera studiens problemområde ytterligare genom att 
relatera till Tomas Skrtics teoretiska beskrivning av den specialpedagogiska 
kunskapens ”hierarkiska byggnad”. Han menar att kunskapen kan beskrivas 
utifrån olika nivåer: Den övergripande kunskapen, bakgrundshorisonten för 
de underliggande kunskapskomponenterna, kallar han för det specialpeda-
gogiska förhållningssättet, därunder följer de vetenskapliga och praktiska 
teorier som detta förhållningssätt domineras av, samt i en nedåtgående grup-
pering: pedagogiska modeller, metoder och på botten av hierarkin de mer 
konkreta handlingsverktygen. Modellen är alltså uppbyggd enligt principen 
att den abstrakta övergripande kunskapen ligger överst, medan den konkreta 
handlingsinriktade kunskapen ligger underst i hierarkin. Jag vill betona att 
modellen måste ses som en teoretisk konstruktion vars syfte är att underlätta 
en analys av yrkeskunskap. Den uppdelning den här amerikanske forskaren 
gör får inte ses som en ”sann” avbildning av en i ord ytterligt svårfångad 
yrkeskunskap. Men den ger enligt min mening åtminstone en god teoretisk 
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utgångspunkt för en kritisk analys av denna yrkeskunskap. Använder man 
Skrtics beskrivning kan den specialpedagogiska allmänkunskapen defi nieras 
av de ”övre” komponenterna i hierarkin, medan den konkreta verksamheten, 
uttryckt i exempelvis metodval, defi nieras av de ”nedre” komponenterna 
(Skrtic 1991, s. XX).
3. Se UHÄ: 1990-06-27; Arbetet med att utveckla en ny specialpedagogisk 
utbildning inleddes i början av 1990-talet i Stockholm. Utbildningen fi nns för 
närvarande på fyra orter i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. 
De är idag endast Stockholm som har alla de fyra omnämnda inriktningarna. 
Utbildningsplanen styrde arbetet med de lokala specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningarna och presenterades i olika versioner från 1989 till 1991. 
Slutversionen var ett resultat av en ”utväxling” av manus mellan UHÄ och 
högskolan. Den fastställdes ”retroaktivt” av UHÄ till ovan nämnda datum, 
och skickades till institutionerna 1990-07-05. (Se Strinnholm & Svenonius, 
1993, s. 3) 
4. Denna senare diskussion har jag fört i en annan bok (Helldin, 1997). 
5. För en utvidgad diskussion om professionaliseringsdefi nitioner se Brante 
(1992, s. 2 ff). Brante bygger sin diskussion på bl.a. Parson (1964) och 
Larson (1977).
6. Se även Schön (1983, s. 24 ff).
7. Aristoteles (1987). Hans-Georg Gadamer för en intressant kritisk diskus-
sion om samhälleliga förutsättningar för vetenskapens användning, där 
han utgår från Galilei, Hegel och Aristoteles. Se Gadamer (1988, s. 41 ff), 
avsnittet ”Vad är praxis?”
8. Schön (1983). Detta är en lätt modifi erad version av modellen ovan. Schön 
kritiserar således ett gängse professionalitetsbegrepp utifrån den Aristoteliska 
grundmodellen.
9. Med positivistisk tanketradition menar jag den vetenskapliga huvudinrikt-
ning som har sitt ursprung i naturvetenskapen och som betonar den ”säkra 
faktakunskapen” inom vetenskapen. Den kunskapen är enligt positivismen 
det som vi kan iaktta med sinnena och det som vi kan beskriva logiskt utan 
värderingar och ”tyckanden”. Det moderna samhället idag vilar i stor ut-
sträckning på denna ”rationella” vetenskapssyn, ett förhållande som på gott 
och ont betytt mycket för hur vi har inrättat våra liv. 
10. Ett exempel på denna tolkning av professionell kunskap kan vara ut-
trycket i Högskoleförordningen SFS 1993:100, Bilaga 3, avsnitt 39: ”Speci-
alpedagogexamen”, där ett av målen sägs vara att ha:

redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga teo-
rier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgif ter na.

11. För en allmän genomträngande historisk redogörelse för professioners 
legitimitetsproblematik se Larson (1977).
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12. Larson studerar bl.a. ingenjörsyrket och psykologer.
13. Det är naturligtvis rimligt att anta att den ledande rollen samspelar med 
möjligheten till att föra ut kunskapen hos medlemmarna i yrkeskollektivet. 
I det avseendet har tillgången till facktidskrifter, uppbyggnaden av intresse-
föreningar och deras aktiviteter spelat en betydelsefull roll.
14. Larson har hämtat detta resonemang från två franska sociologer: Jamous, 
H. & Peloille, B. (1970).
15 Se exempelvis Ahlström (1986), Jönsson & Karlerö (1975). Jag har också 
behandlat denna fråga i en jämförelse med amerikansk specialpedagogisk 
utveckling i Helldin (1997), se främst kap. 4.
16. Skrtic (1986), s. 3. Se även Skrtic (1989) samt Heshusius (1982).
17. Bogdan, R & Kugelmass, J. (1984). För en beskrivning av speciallärar-
utbildares förhållningssätt i olika frågor, se i första hand Helldin (1991), men 
även Helldin (1990).
18. För ett utvidgat resonemang kring dessa punkter se exempelvis Skrtic 
(1986, 1989), Heshusius (1982), Tomlinson (1982). Skrtic belyser ingående 
alla fyra punkterna, Heshusius resonerar kring begreppen specialpedagogisk 
kunskap och positivistiskt förhållningssätt.
19. Se Helldin, 1997, främst kapitlen 2, 6 och 7.
20. Jag har hämtat uttrycket hos Tomas Skrtic. Det är främst fokuserat i en 
artikel från 1986.
21. I den svenska Högskolelagen (SFS 1992:1434) står att läsa i den nionde 
paragrafen:

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedöm-
ning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa 
kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. 
Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informations-
utbyte på vetenskaplig nivå.
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2
Metod

och empiriskt material 

Min studie är en intervjustudie som är utförd i fyra svenska kommuner. 
Samtliga kommuner har inom sin lärarkår verksamma specialpedago-
ger. Jag har i dessa kommuner följt och upprepade gånger intervjuat 
inalles fyra av dessa specialpedagoger. De intervjuades gemensamma 
yrkesfält spänner från grundskolans lågstadium till gymnasienivå. 

Jag har valt specialpedagoger med avsikt att få så stora skillnader 
som möjligt när det gäller verksamhetsfält och huvudintressen hos 
pedagogerna. Det har jag gjort för att det ska vara möjligt för mig att 
stödja mina resonemang på uppfattningar som emanerar från olika
tänkbara inriktningar på den specialpedagogiska verksamheten. Min 
avsikt är således att få ett material som uppvisar en stor bredd på 
väckta frågor och problemsituationer. En av de fyra specialpedago-
g er na har sitt intresseområde inom läs- och skrivutveckling hos elever 
främst på lågstadiet; en har sitt intresse inriktat mot organisatoriska 
frågor och handledningsproblematik inom grundskolans alla stadier; 
en pedagog är föreståndare på ett skoldaghem och har den sociala 
problematiken som huvudintresse, han har inriktat sig på integrations- 
och ”återgångsproblematik” för sina elever. Den fjärde slutligen är 
specialpedagog på gymnasiet och är engagerad i det individuella 
programmets möjligheter, när det gäller elevernas återgång till ordi-
narie utbildningssituationer samt framtida försörjningsmöjligheter för 
eleverna. I viss mån är en dylik beskrivning av deras huvudintressen 
naturligtvis en teoretisk konstruktion som bygger på min egen allmän-
na uppfattning om pedagogerna. Givetvis är de olika intresseområdena 
överlappande och i praktiken svåra att utmönstra. 
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Tre av specialpedagogerna har gått den fullständiga specialpeda-
gogiska utbildningen mellan åren 1992–1996. En innehar en special-
lärarexamen från 70-talet, men har under mitten av 1990-talet gått den 
kompletterande 25-poängskurs som leder till specialpedagog  ex amen 
vid Stockholmsinstitutionen. 

Projektet har pågått under fyra år: 1994–1997. Jag har följt pedago-
gernas arbete i kommunerna genom upprepade intervjuer och deltagit 
vid allmänna elevvårdsmöten och specialpedagogiska träffar. Jag har 
studerat lokala utbildningsdokument och tidningsartiklar om special-
pedagogiska frågor i en kommun, fört dagboksanteckningar samt haft 
kontinuerliga samtal framförallt med specialpedagogerna via telefon. 
Det empiriska materialet består således av både fältanteckningar och 
intervjuer.1 Jag har därvid så utförligt som möjligt velat beskriva spe-
cialpedagogernas arbete med att etablera sin yrkesroll främst i mötena 
med kommunens speciallärare, allmänlärare och skolledare.2

Vilka problem möter specialpedagogerna och vilka möjligheter ser 
de när de skall etablera sin arbetsinriktning inom det elevvårdande 
fältet i sina kommuner? Vilka strategier kommer till användning och 
på vilket sätt påverkas dessa strategier av redan etablerade befatt-
ningshavarnas förhållningssätt till, men även förväntningar på, spe-
cialpedagogernas kunskap? Vilka motstrategier föder i sin tur dessa 
förväntningar hos specialpedagogerna?

Specialpedagogiska möten
Som jag ser det bestämmer andra yrkeskategorier inom ett utbildnings-
system i hög grad möjligheterna för en nyinrättad yrkesroll att komma 
till tals och få fotfäste. Om vi får tro professionaliseringsforskningen 
är just möten under etableringsfaser i katalysatorisk bemärkelse vik-
tiga att analysera, enär specifi ka faser ofta kan peka på och förtydliga 
en problematik som är väsentlig att diskutera och hantera inom ett 
yrkesfält. Det är därför viktigt att vid en analys av denna etablerings-
process beskriva olika möten i yrkessamarbetet mel lan varierande 
lärargrupper och specialpedagogen. Men det är också väsentligt att 
studera hur specialpedagogiska arbetssätt uppfattas av administratörer 
och skolledare. Den metodiska inriktning jag tillämpar understryker 
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således mötet mellan den traditionella väletablerade speciallärarkun-
skapen inom skolan och den bredare specialpedagogiska kunskapen 
– såsom den uppfattas av specialpedagogerna i min studie och som den 
förmedlas av senare tiders specialpedagogiska yrkesutbildningar. 

Till denna mötesanalys hör också att beskriva de organisatoriska 
förutsättningarna för det nya yrket, dvs. vilken plats specialpedago-
gen kommer att besätta inom den organisatoriska makthierarkin i 
kommunen. Hit hör frågor om möjligheten att arbeta övergripande 
och utredande i form av samarbete med övrig elevvårdande personal 
inom kommunens utbildningssystem. Om vi får tro professionalise-
ringsforskningen, så innebär en analys av dylika etableringsprocesser i 
hög grad en kritisk analys av en marknadsproblematik som sägs fi nnas 
mellan redan etablerade grupper och det nya yrket.3

Det empiriska materialet
Metodiskt förhållningssätt

I min analys har jag utnyttjat fl era olika metodiska angreppssätt, vilka 
alla kan relateras till kvalitativa metoder. Jag ska utveckla vad jag 
menar med en sådan relatering.

Jag har i huvudsak varit intresserad av att studera kommuner-
nas specialpedagogiska problematik i ett helhetsperspektiv, där så 
många som möjligt involverade ”förståelsefaktorer” tillåts uppträda 
samtidigt. Mitt kvalitativa angreppssätt innebär samtidigt att jag inte 
strävat efter att – eller kan – göra generella uttalanden om kommuners 
specialpedagogiska problematik i allmänhet på basis av de kunskaper 
jag nått om de fyra kommunerna. I den bemärkelsen måste studien 
betecknas som en fallstudie, där fallen belyses ur olika synvinklar som 
sammanförs vid fl era tidpunkter under projekttiden. Jag betraktar varje 
kommun som en enhet som endast kan studeras utifrån sina komplexa 
och specifi ka problem. Det betyder inte att jag undviker att göra vissa 
jämförelser mellan kommunerna. Det är den totala specialpedagogiska 
kontexten som är föremål för mitt intresse. Det betyder att metoden jag 
använt inte bygger på enstaka studier av isolerade specifi ka relationer 
eller företeelser. Istället baserar jag analysen på det helhetssamman-
hang i vilken företeelsen eller fenomenet uppträder.
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Datamaterialet

Mitt empiriska material ser ut på följande sätt:
1. Ordagrant nedskrivna texter från intervjuer med specialpedagoger; 

dagboksanteckningar och lokala dokument, skrivna dels av de 
intervjuade, dels av annan elevvårdsengagerad personal. Här före-
kommer också policydeklarationer av kommunala skolledare, kom-
munala mål- och policytexter som skissar på elevvårdens ut veck-
ling, verksamhetsberättelser, nedtecknade expertfunktioner, ex    em    -
pel  vis i form av listor på expertens arbetsuppgifter, och dylikt.4

Jag har också studerat ett antal tidningsartiklar i en kommun som 
behandlar den specialpedagogiska situationen i kommunen i debatt-
form. Utöver intervjuerna har jag kontinuerligt också haft telefon-
kontakter med framförallt specialpedagogerna i kommunerna, där 
jag föjlt upp frågor som väckts under analysens gång.

2. Observationer av specialpedagogerna i varierande sammanhang:
Det har gällt undervisningssituationer, där jag följt arbetet med 
elever. Även observationer av specialpedagogernas arbete med 
kollegor i form av gemensamma och individuella träffar med 
speciallärare på olika stadier har förekommit. Jag har inom en 
kommun deltagit vid konferenser, vilka haft för avsikt att inleda 
samordningen av elevvårdsarbetet i kommunen. Under träffarna 
har personal från skolhälsovård, kuratorsverksamhet, special peda-
goger  och psykologer deltagit. Observationstillfällena har ofta 
tillkommit efter diskussioner kring någon fråga som specialpeda-
gogerna tagit upp med mig. Exempelvis var jag närvarande vid ett 
möte i en kommun där expertidentiteter diskuterades i nära sam-
band med att specialpedagogen arbetade på att defi niera sin egen 
expertidentitet inför sina chefer och kolleger. I en annan kommun 
handlade två möten om fördelning av resurser inom specialpeda-
gogiken i kommunen. Observationerna har hjälpt mig att belysa 
de frågor som väcks under intervjuerna. Jag har fört personliga 
minnesanteckningar efter observationstillfällena, som jag sedan 
använt mig av vid mina tolkningar. 

3. Jag har intervjuat skolledare på olika nivåer för att därigenom 
kunna analysera kommunernas övergripande policy vad gäller det 
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specialpedagogiska arbetet. Det har bl.a. varit områdeschefer, rek-
torer samt ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Min avsikt 
har inte varit att intervjua alla ledare inom dessa verksamhetsfält. 
Jag har gjort intervjuer i de fall där frågor har väckts under arbetets 
gång. Detta förhållningssätt har inneburit att jag i vissa kommuner 
har koncentrerat mig på den högsta hierarkiska nivån, medan jag i 
andra kommuner har koncentrerat mig på mellannivåerna. 

Intervjuerna med chefer har varit vad man brukar kalla för ”halv-
strukturerade”, dvs. min egen styrning har varit varsam såtillvida 
att de intervjuades betoning av problematiken har varit vägledande. 
Någ ra av mina frågor har anknytits till den lokala sociala och peda-
gogiska problematiken och andra delar av intervjun har innehållit 
frågor som rört övergripande utbildningsfi losofi ska frågor med inrikt-
ning mot komplicerade inlärningssituationer av varierande slag. Jag 
har frågat om fördelning och beslutsgång när det gäller kommunens 
utbildningsresurs, men också om iakttagelser vad gäller den senaste 
läroplanens intentioner. Cheferna har även fått besvara frågor om hur 
en ”effektiv” specialpedagogik skulle kunna tänkas se ut inom deras 
utbildningsområde.

4. Jag har företagit intervjuer med 22 speciallärare på olika stadier i 
kommunerna. De här intervjuerna har dels varit individuella, dels 
har gruppintervjuer förekommit. Intervjuerna har tagit upp special-
lärarnas nuvarande arbetssituation; deras syn på en annorlunda 
specialpedagogisk roll och deras syn på mötet med den specialpe-
dagogiskt verksamma läraren. Jag har också ställt frågor rörande 
övergripande teman som kunskapssyn, deras syn på mänskliga 
relationer, samt deras syn på rättvisa i skolan. Här har karaktären 
på den lokala utbildningsproblematiken fått avgöra inriktningen på 
intervjun. Några av intervjuerna har dock haft en fastare karaktär 
av det slag jag omnämnt ovan.

5. Slutligen består materialet av drygt hundra rektorers beskrivningar 
av behovskrav när det gäller den specialpedagogiska verksamheten 
i kommunen. Beskrivningarna fi nns som en obligatorisk punkt i de 
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antagningsformulär som använts vid antagningen till behovsplatser 
till den specialpedagogiska institutionens i Stockholm.5

En diskussion
kring mitt övergripande analysperspektiv

Vad menar jag med en analys av ”möten” inom utbildningsväsendet? 
Vad menar jag med att fokusera på en ”marknadsproblematik”? Jag 
ska med inspiration hämtad i huvudsak från Stephen Ball inleda med 
att tala om vad en dylik analys inte är.6

Den traditionella analysen av skolors funktion har dominerats av 
organisationsteoretiker som har sett på samhällets utbildningsinstitu-
tioner som inneslutna i tämligen låsta organisatoriska ”krafter” eller 
”ramar”: Dessa krafter har varit starka motvikter till förändringar. Det 
är exempelvis ett vanligt påpekande från specialpedagogiskt håll att 
förändringsarbete sällan faller i god jord: Förhållanden förblir ofta 
”som de alltid varit”, trots ansträngningar mot utveckling i andra 
riktningar från enskilda eller grupper. Samhället och yrkeskunskapen 
har i den traditionella analysen setts som en enhetlig icke ifrågasatt 
struktur, och det har ansetts vara utbildningsinstitutionernas viktigaste 
uppgift att vidmakthålla stabiliteten i dessa strukturer. En sådan sta-
tisk, ideologisk och orubbad grund har varit och är, säger Ball, fort-
farande ledstjärna för de traditionella utbildningsanalyserna. Arbetets 
förutsättningar inom dessa organisationer har setts som ett arbete 
vars målsättning varit stabilitet och effektivitet inom de ramar som 
samhället eller det sociala livet bestämt. Synen på konfl ikt inom ett 
dylikt ideologiskt förhållningssätt, blir ”sjukdomsinriktad”: Den är en 
anomali som måste utrotas. Detta funktionalistiska betraktelsesätt har 
dominerat analysen inom socialvetenskaperna från dess tillkomsttid 
till idag.7 Ett sådant perspektiv har också, om vi ser det i ett längre 
tidsperspektiv, dominerat och varit det centrala för den moderna sam-
hällssynen och den moderna samhällsutvecklingen.8 

Skrtic (1991) beskriver kunskapssynen9 inom detta paradigm som 
funktionalistisk och monologisk. Dess grundidé är:
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…that there is a fi xed set of foundational criteria against 
which all knowledge claims can be judged. Thus, the mo-
dern perspective is monological; it regards knowledge or 
truth as a monologue spoken by the voice of a single para-
digm or frame of reference. (Ibid, s. 19)

Betoningen av utbildningens effektivitet inom det funktionella ”före-
skrivande” betraktelsesättet, förutsätter en stark kontroll från ”toppen 
till botten” inom organisationen. Den här formen av utbildningsanalys 
marginaliserar empiriska studier som framhåller vardagskunskap och 
betydelsen av lärares uppfattningar om hur utbildning bäst skall orga-
niseras. Den marginaliserar skolornas mikropolitik – de ofta outtalade 
eller tystade delarna av livet inom organisationen, som manifesteras i 
exempelvis motstånd, intriger eller kotterier – bland elever såväl som 
personal. Det är det som Ball kallar ”de mörka sidorna av skollivet” 
(Ball 1987, s. 7).

Dagens diskussion om ”effektivitet” i skolan, kan ses som en ny-
blomning av den funktionella skolanalysen. Redan på 1910-talet tala-
des om ”scientifi c management” inom det amerikanska skolsystemet. 
Termen hade hämtats från industrins organisationsteorier. Lä rare med 
olika inriktning och skoladministratörer på olika nivåer utsattes för 
ett starkt effektivitetskrav:

Before the mania ran its course various ”effi ciency” proce-
dures were applied to classroom learning and to teachers, 
to the program of studies, to the organisation of schools, 
to administrative functions, and to entire school systems. 
Most of the actions before 1916 were connected in some 
way by educators to the magic words ”scientifi c manage-
ment”. (Callahan 1962, i Ball 1987, s. 6)

En alternativ utbildningsanalys
I sin diskussion om en alternativ utbildningsanalys utgår Ball från 
begreppen: kontroll, målbeskrivning, ideologi och konfl ikt. Jag har 
nedan försökt beskriva det centrala i hans tankegång utifrån vart och 
ett av begreppen. 
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Skolorganisationen kan inte förstås uteslutande med hjälp av de hie-
rarkiskt infl uerade ”top-down theories”, vilka betraktar kontrollen från 
de överst placerade tjänstemännen som primär för organisationens 
funktion. Teorierna har sitt ursprung inom den industriella systemrela-
terade, och systemunderstödjande, varuproducerande samhällssfären. 
Skolanalysen måste ta fasta på den möjlighet som lärare och andra 
tjänstemän har att kunna påverka och kontrollera sitt arbetsfält. Den 
måste – milt uttryckt – ligga ”mellan” en radikal konfl iktanalys och 
en konsensusdominerad hierarkisk analys. Eller snarare, den måste 
pendla mellan de båda ytterligheterna. Organisationsanalysen måste 
penetrera de öppna och dolda tystade samtalen, och analysen måste 
vara ”antifoundational” och ”refl ective”. Den måste öppna för ”the 
variety of possible methodologies, theories, and paradigms for inter-
preting social life.” (Skrtic 1991, s. 19)

Lärare är ofta inblandade i demokratiskt arrangerade beslutsord-
ningar, och det är inte ovanligt att den demokratiska ordningen är totalt 
dominerande inom vissa utbildningsdistrikt. Men det förekommer 
också exempel på byråkratiska och hierarkiskt ordnade distrikt. Ett 
formellt deltagande på beslutsfattande möten och konferenser behöver 
inte heller betyda att lärare upplever sig vara deltagare i ett till alla 
delar demokratiskt system (Ball 1987, s. 8 ff).

Den andra kritiken som Ball riktar mot den traditionella organisa-
tionsanalysen är dess dominerande intresse för organisationens mål  -
beskrivningar. Intresset tyds ofta som en demokratisk och samarbets-
inriktad fokusering inom organisationen. Ball varnar för motsatsen. 
Han resonerar så här: Betoningen av målanalysens betydelse tar inte 
hänsyn till den olika betydelse som organisationens medarbetare 
lägger i målbeskrivningarna. Inte heller tar en sådan analys upp per-
sonalens åsikter om väsentliga inriktningar och betoningar för det 
egna specialpedagogiska arbetet. Här är det givetvis viktigt att studera 
både chefers och annan personals framtidsplaner för verksamheten, 
men också att diskutera lokala dokuments uttryckta uppfattningar om 
organisationens framtidsinriktning. Även den senaste läroplanens mo-
dell vad avser elevens kunskapsmål och utbildningens organisation, 
exempelvis i form av fria val och konkurrens, hör till detta samman-
hang. Det är numer välkänt att skolan ersatt regelstyrningssystemet 
med ett målstyrningssystem. 
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Jag vill betona att mina analyser här snarare är allmänna än specifi kt 
riktade mot kommunerna. Men resonemangen bygger på kommunala 
exempel i form av uttalanden eller lokala texter om verksamhetens, 
framförallt elevvårdens och specialpedagogikens, mål. I ett par avsnitt 
diskuterar jag allmänt också läroplanens målstyrning i ett specialpeda-
gogiskt perspektiv, samt ger en bakgrund utifrån begreppet bildning i 
läroplanen (se nedan s. 122). Jag ska här göra en tilläggskommentar 
till Balls resonemang.10 Målbeskrivningar och slut  giltiga beslut blir 
ofta en uppgift för de högsta hierakierna inom organisationen, och det 
är därför väsentligt att beskriva vad personer på dessa nivåer ger ut-
tryck för. Den demokratiska medverkan som förekommer, exempelvis 
i form av konferenser eller medbestämmandeförhandlingar, blir alltför 
ofta ett spel för gallerierna. Den s.k. gräsrotsdemokratin får sällan 
möjligheter att slå igenom. Det beror inte enbart på dominans- och 
maktkamper utan också på att en väl fungerande gräsrotsdemokrati är 
svår att få till stånd rent organisationstekniskt – åtminstone inom större 
organisationer. Det handlar bl.a. om vem eller vilka i kommunen som 
i beslutsordningens slutfas har rätt, möjlighet och tillräcklig överblick 
för att kunna formulera det formella beslutet.

Jag kommer att exemplifi era och ställa frågor kring problemati-
ken med beslutshierarkier med hjälp av en fallstudie som behandlar 
besluten rörande ekonomiska nedskärningar för elever med behov av 
särskilt stöd (se nedan s. 156 ff, men även avsnitten om specialpe-
dagogens arbetssätt, s. 71 ff). Allmänt gäller det den viktiga frågan 
om specialpedagogens roll och arbetssätt inom kommunens specifi ka 
maktstruktur. Ball menar att olika lärargrupper exempelvis kan betona 
olika aspekter av vad som är organisationens uppgifter. Även om 
det fi nns utvecklade och noggrant dokumenterade målbeskrivningar 
inom en organisation, kan betoningar, tillkomstsätt, beslutsordningar 
och dylikt ha inneburit att grupper eller individer inte kan förlika sig 
med organisationens mål eller delaspekter av detta mål. Att då enbart 
koncentrera sig på en teoretiskt möjlig målanalys och negli gera de 
varierande uppfattningar och erfarenheter som fi nns om vad organisa-
tionen är till för, innebär främst för de ledande en befriande reducering 
av den komplexitet som fi nns under ytan. Med andra ord bygger den 
analytiska basen, dolt eller öppet, in ett konsensusperspektiv som 
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egentligen inte fi nns. En fruktbar analytisk inriktning skulle i enlighet 
med detta vara att, med Balls uttryck, ”penetrera autonomin” bakom 
målformuleringarna. 

Balls tredje kommentar rör ideologin bakom policy och beslutsfat-
tande i skolan. Målbeskrivningars tillkomst, beslutsfattande, genom-
förandeförslag och uppföljningar kan inte – åtminstone inte huvudsak-
ligen – analyseras som abstrakta tekniska procedurer utan ideologiska 
horisonter. Så här säger han: 

Decision-making can be inverted with passion, and some-
times violent disagreement emerge over what seem at fi rst 
sight to be innocuous technical issues. (Ball 1987, s. 13)

Han fortsätter: 

In terms of their classroom practice, their classifi cation of 
pupils, and their relationships with pupils, it is possible to 
fi nd enormous differences between subject departments 
within the same school and even between teachers in the 
same department. The differences often rest on ideological 
foundations. (Ibid, s. 14)

Ball defi nierar lärares ideologiska uppfattningar på följande sätt:11

Det är ett ”system av idéer” om vad som är viktigt i undervisningen. 
En ideologi inkluderar både allmänna övergripande förhållningssätt till 
kunskap, människans natur, och samhället, men också underordnade 
uppfattningar om motivation, inlärning och bildbarhet. Den innefattar 
också uppfattningar om lärarens yrkesuppgifter i form av lämpliga un-
dervisningsmetoder och deras utvärdering. Detta på ”a relatively high 
level of abstraction” (Sharp & Green i Ball 1987, s. 14). Lärarideo-
login är speciell såtillvida att det inte alltid fi nns direkta förbindelser 
mellan ideologi och handling. Exempelvis behöver inte konsekventa 
och specifi ka ideologiska uttalanden i någon utbildningsfråga betyda 
att också handlingen präglas av denna ideologi. Handlingar styrs inte 
enbart av människors uppfattningar om sakernas tillstånd. Vi får inte 
glömma att komplexiteten är stor när det gäller människors sociala 
aktiviteter. Exempelvis är byråkratiska och organisatoriska former i ett 
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utbildningssystem – över huvud taget den ”institutionaliserade sidan” 
av verksamheten (dvs. de historiskt redan ”materialiserade” aspekterna 
av ideologin) – betydelsefulla för att handlingar inte fritt kan följa ett 
uttalat prioriterat tankemönster. Ett ideologiskt ställningstagande be-
höver således inte innebära att ideologin genomförs i praktiken, vilket 
innebär ett analytiskt-metodiskt problem. Ideologiska förhållnings-
sätt i målbeskrivningar är inom utbildning därför öppna för tolkning. 
Den traditionella skolanalysen, speciellt de inom specialpedagogik så 
dominerande be haviouristiska och ”psykologistiska” teorierna,12 har 
tenderat att tona ner de ideologiska aspekterna av skollivet. Istället 
har man fastnat för behaviourismens betoningar av det konkreta hand-
landet, det för sinnesorganen iakttagbara, och för vilken upplevelser 
betraktades som ett ”epifenomen”, dvs. uppfattningen att det andliga 
bara är en biprodukt av det kroppsliga (O’Donnell 1985, s. X). 

Det är objektet – i mitt fall uppfattningar hos personer som är 
involverade i den dagliga specialpedagogiska verksamheten – för 
dessa konfl iktinriktade analyser som Ball benämner utbildningens 
mikropolitiska område. En makroanalys intresserar sig exempelvis 
för utbildningens ”objektiva” strukturer, dvs. de mer ”opersonliga” 
sidorna av utbildningsproblematiken.13 I en öppen defi nition menar 
han att begreppet mikropolitik först och främst gäller: de inblandades 
intressen inom sitt arbetsfält, i andra hand upprätthållandet av ”kon-
trollen” inom det egna verksamhetsfältet och slutligen konfl ikter över 
vilken ”policy – i allmänna termer” som utbildningen bör driva (Ball 
1987, s. 18–19).

Slutligen vill jag betona att Ball ingalunda förordar konfl ikten som 
varande en oftast acceptabel och alltid utvecklande förändringsprin-
cip – dess inverkan på individplanet kan ibland innebära personliga 
katastrofer – vilket ibland antyds.14 Exempelvis verkar det som om 
personliga konfl ikter som bl.a. bottnar i ideologiska skiljaktigheter, 
kan fördjupas på ett så olyckligt sätt att den enda möjliga lösningen är 
att den ena parten (ibland båda) avslutar sin anställning. Balls analys är 
– som jag ser det – istället inriktad på förståelse av det mikropolitiska 
samspelet. Däremot anser han att konfl ikten är ”oundgängligen före-
kommande” bland den personal som ska samarbeta för sina elevers 
bästa inom utbildningsorganisationer.
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Min egen analys:
Några metodologiska kommentarer

Jag har i min resultatredovisning i kapitel 3 inför en kommande ut-
vidgad diskussion i kapitel 4, till viss del varvat beskrivningar av de 
intervjuades upplevelser med vad jag bedömt som relevanta forsk-
ningsresultat eller övergripande historiska och fi losofi ska insikter. 
Jag har också för helhetsförståelsens skull varvat med övriga empi-
riska data såsom dagböcker och centrala dokument från kommunerna. 
Här har mina egna anteckningar från besök i kommunerna samt de 
telefonsamtal jag haft med de inblandade spelat en viktig roll. Den 
omfattande empirin har gjort att resultatbeskrivningen blivit ett rela-
tivt omfångsrikt avsnitt. Genom att sätta samman de olika empiriska 
delarna i studien har jag strävat efter att komma nära den vardagliga 
yrkesproblematiken. Jag menar att beskrivningen kan bidra till en 
vidgad förståelse av den specialpedagogiska kunskapens problema-
tik idag och bidra till insikter och ställa frågor som är viktiga för det 
specialpedagogiska fältets framtid.

Den övergripande analysinriktningen har som centralpunkt haft vad 
Norman Fairclough kallar ”cruces” eller ”moments of crisis”.15 Denna 
inriktning har varit ”överliggande” alla mina frågors kategorigränser, 
och således även överliggande alla intervjutexter. Dessa textavsnitt ger 
uttryck för missnöje, tveksamheter över något speciellt förhållande 
eller helt enkelt ilska av olika styrka. De nämnda krisuttrycken är ofta 
förbundna med förslag till förändringar vad avser organisation och 
arbetssätt i form av exempelvis samarbete. När jag studerat sådana 
uttryck har jag i första hand beskrivit argumenten för de förändrings-
förslag som läggs fram. Fairclough skiljer här mellan två typer av 
argumentation. Den första typen kallar han för subjektiva argument
och menar då argument som är grundlagda i den situationella yrkes-
kultur som personen i fråga lever i (och har levt i). Till de subjektiva 
argumenten räknar han också de ideologiskt betingade argumenten. 
Den andra typen är den objektiva argumentationen som jag kommen-
terar i nästa avsnitt.
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Den konstituerande diskursen

En betydelsefull del av yrkeskulturer är de diskurser som yrkeskultu-diskurser som yrkeskultu-diskurser
rerna ”lever i”. Jag förstår i enlighet med Foucault diskurser16 inom 
specialpedagogiska yrkeskulturer som konstituerande i förhållande 
till sin verklighet, och analysen ska visa på de regler som de konsti-regler som de konsti-regler
tuerande processerna lyder under. Med beteckningen konstituerande 
menar jag att diskurserna är traditionellt bestämda och i den meningen 
också bevarar tänkesätt och leder eller motar eventuellt nya kun-
skapsinsikter in i gamla etablerade och välbeprövade vanor. Den nya 
kunskapen transformeras och formuleras således med hjälp av ett yr-
kesområdes etablerade diskurser – in i de gamla tänkesätten. Med detta 
betraktelsesätt blir det också relevant att diskutera den specialpedago-
giska allmänkunskapens maktfrågor. Det är i maktanalytiskt avseende 
som jag riktar min uppmärksamhet mot kriser, teman och nyckelord i 
nämnd ordning. Min analys ska således sträva efter att formulera upp-
levelser av de regler som gäller i detta konstituerande skeende. 

Den konstituerande processen har enligt Foucault en ”intertex tuell 
prägel”.17 Med det menar han att diskurser inte lever i tomrum. De vi-
sar på relationer såtillvida att de lever i samklang med yrkes områdets 
diskursiva tradition. En sådan analytisk inriktning har jag följt upp 
genom att i den här studien exponera några begrepp som jag tidigare 
diskuterat i en historisk analys (Helldin 1997). Mitt specialpedago-
giska kunskapsintresse var där inriktat på hjälpskolans initial skeenden 
runt 1920-talet. Diskussionen i nämnda arbete är koncentrerad på 
samma allmänna begrepp inom fältet, såsom elev, mognad, lärare, 
pedagog, bildning, (specialpedagogisk) kunskap, av   vikel se, undervis-
ning, rättvisa etc.

Argument kan också – menar Fairclough – ha en mer ”objektiv” 
prägel, vilket innebär att dessa har någon form av vetenskaplig teo-
retisk signifi kans. Han menar till exempel – om jag förstått honom 
rätt – att argumentationen från de intervjuade är entydigt perspek-
tiviserad utifrån förhållningssätt som kan inordnas under ett (inom 
ett) specifi kt vetenskapligt perspektiv. Ett bra exempel för en sådan 
analysinriktning är när synen på elever, avvikande beteenden eller 
pedagogisk kunskap hos de personer som intervjuats, avtecknar sig 



40  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

som vetenskapligt ”färgade” argument för hur specialpedagogen eller 
specialläraren ”bör” handla. Ofta handlar det då om en ensidig färg-
ning som påverkats av en för analysen specifi cerbar vetenskap. Den 
här vetenskapliga färgningen som analysen visar på behöver nödvän-
digtvis inte vara medveten hos de personer som uttalar sina åsikter. I 
många fall är de specifi ka vetenskapliga konnotationerna så inarbetade 
att de blivit orefl ekterade och vanemässiga delar av förhållningssätten. 
Det vetenskapliga sättet har för fältet blivit det orefl ekterade ”rätta, 
och rättvisa sättet”. Det är då analysens uppgift att göra det omedvetna 
medvetet.18 Fairclough kallar denna analysaspekt för ”identifi kation av 
tolkningsperspektiv”. När det gäller Faircloughs andra analysaspekt 
inriktar sig min analys på att beskriva hur orsaker till olika problem 
beskrivs och hur vissa metodiska processer favoriseras och motiveras 
av de personer jag talat med. Jag avser här också att se på eventuella 
olikheter och likheter mellan olika intervjutexter, exempelvis mel-
lan personer i chefsbefattningar, speciallärare och specialpedagoger. 
Analysen handlar således här om den intertextuella relationen, dvs. 
hur texterna ”kommenterar” varandra och hur de samspelar eller mot-
verkar varandra.

Teman och nyckelord

En annan viktig intertextuell analysaspekt är att söka efter tematiska 
strukturer, ofta orienterade runt vissa nyckelord som kan fördjupa 
förståelsen av de underliggande kunskapsstrukturerna bakom temat 
(Fairclough 1995, s. 183–185, s. 136). Exempel på bredare allmänna 
teman som beskrivs och utreds i kapitel tre nedan, och som senare 
utvecklas i kapitel fyra, är samarbete, specialpedagogisk identitet, 
expertroll, kunskapssyn och avskiljningsproblematik. Begrepp som 
fl exibilitet, krafter och krafter och krafter konkurrens är exempel på nyckelord. Fair-
clough defi nierar ett tema på följande sätt:

The theme is the textproducer’s point of departure in a 
clause, and generally corresponds to what is taken to be 
(which does not mean it actually is) ”given” information, 
that is, information already known or established for text-
producers and interpreters. (Ibid, s. 183)
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Han fortsätter:

Looking at what tend to be selected as theme in different 
types of text can give insight into common sense assump-
tions about the social order, and rethorical strategies. (Ibid, 
s. 183)

Temat är således enligt Faircloughs text ovan den gemensamma
utgångspunkten för kontakten mellan intervjuare och den/de som 
intervjuats. Temat är något som i detta möte av de involverade i 
forskningsprocessen tas för givet som en fruktbar arena för samtalet. 
Temavalet är avgörande då det bestämmer insynen i den vardagliga 
problematiken på fältet. Som jag ser det är det en fråga om både den 
intervjuades och den intervjuandes gemensamma val av både teman gemensamma val av både teman gemensamma val
och nyckelord. Vad som avhandlas är en tyst överenskommelse mellan 
de handlande i intervjusituationen. Ingen får där dominera på bekost-
nad av den andre, dock har den intervjuade det avgörande utfallet av 
samtalet i sin hand. När det gäller analysen av nyckelord avser jag att 
tolka både intra- och intertextuella likheter och olikheter vad beträf-
far ordens betydelse. Ordens varierande potential ses i analysen som 
delar i en social eller kulturell strid, m.a.o. som ”a facet and factor 
in ideological confl ict” (ibid, s. 186). En analysdimension av det här 
slaget skall, menar Fairclough: fokusera olikheten och striden mel-
lan nyckelordens meningspotential, eller beskriva naturen i relatio-
nen mellan olika nyckelord eller slutligen diskutera olikheten mellan 
nyckelordens uttryckta meningspotentialer. De två första inriktning-
arna är intertextuella, medan den tredje är intertextuella, medan den tredje är inter intratextuell. 

Temata är alltså intertextuellt beskaffade. De kan ge tolkaren en 
uppfattning om föreställningar hos de intervjuade om vad som enligt 
dem ”gäller” eller ”bör gälla” inom det utsnitt ur verkligheten som 
intervjun behandlar, m.a.o. deras vardagliga uppfattningar om sin 
verksamhet. Det är viktigt att poängtera den tolkande betoningen i 
arbetet med intervjusvaren. Det är således inte enbart en fråga om att 
på ett ”quasiobjektivt” sätt ”beskriva”, eller att enbart formulera ”me-
ningsinnehållet”, som vissa kvalitativa metodperspektiv framhåller 
som nödvändigt eller önskvärt.19 Fairclough framhåller i frågan att: 



42  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

…the unmarked choice of theme in a declarative clause 
(a statement) is the subject of the clause; this is the choice 
made if there is no special reason for choosing something 
else. (Ibid, s. 183)

Den tolkandes bedömning är följaktligen, att det val av tema som de 
intervjuade gör kan analyseras dels i perspektivet av de intervjuades 
konstruktiva eller konstituerande syn på sin verklighet, dels utifrån 
deras värderande stadfästelse av en önskad eller oönskad verklighet 
– då ofta både i livs- och yrkessammanhang. I detta tolkningsperspek-
tiv blir även tematas frekvens av visst intresse.

Jag ska i anslutning till temata- och nyckelordsdiskussionen defi -
niera Fairclough’s metaforbegrepp.

Även de intervjuades val av metaforer för att i beskrivande ordalag 
tala om specialpedagogiskt signifi kanta frågor kan analyseras utifrån 
sina konstituerande aspekter. Metaforer är, enligt Fairclough, ett sätt 
att stadfästa något snarare än något annat, och de strukturerar:

…the way we think, and the way we act, and our systems of 
knowledge and belief, in a pervasive and fundamental way. 
How a particular domain of experience is metaphorized is 
one of the stakes in the struggle within and over discourse 
practices. (Ibid, s. 194–195)

Kategorisering av intervjumaterialet
Behandlingen av mitt empiriska material har gått till på följande sätt. 
Jag började med en grov kategoriseing av intervjuerna. Kategorise-
ringen baserades på fyra områden som mina intervjufrågor relaterades 
till. Dessa områden kan i en öppen intervjusituation inte renodlas och 
det har jag inte heller ansett som önskvärt. De intervjuade har varit 
fria att integrera områdena i sina resonemang och även fokusera på 
det område som känts mest angeläget att tala om. I den mån frågorna 
har varit ledande på så har de ”motat” diskussionen och tanken till 
de fyra områdena. Studerar man de olika intervjusvaren, kan man av 
svarsfrekvens och innehåll se att frågeområdena varit mer eller mindre 
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angelägna att tala om beroende på vilken befattning man haft i den 
organisatoriska hierarkin. 

De två första områdena betraktar jag som huvudområden och jag 
har haft dem som grund då jag ställt mina frågor. De tar upp visioner 
om den specialpedagogiska framtiden samt de arbetssätt man förordar 
för den specialpedagogiska verksamheten. Jag beskriver huvudområ-
dena under punkterna 1 och 2 nedan. Jag har också i nära anslutning 
till dessa områden ställt frågor om 3. organisatorisk problematik på 
skolorna och 4. upplevelser om Lpo 94 och dess ideologiska inrikt-
ning. Svaren på de två senare områdena har jag föredragit att redovisa 
inom resultatbeskrivningen till de två huvudområdena. Jag har således 
lagt huvudvikten vid områdena 1 och 2 under intervjuerna och mer 
sporadiskt berört de två andra. Så här kan de fyra områdena beskrivas 
mer detaljerat:

1. Visioner om specialpedagogik. Hit hör bl.a. frågor om jämlikhets-  Visioner om specialpedagogik. Hit hör bl.a. frågor om jämlikhets-  Visioner
och rättviseaspekter, synen på områdets framtid och utsagor om 
hur verksamheten skall förbättras. Jag räknar också hit synen på en 
kvalitativt god specialpedagogik, samt mer övergripande visioner 
om en förändrad människo- eller kunskapssyn, samt beskrivningar 
av vad en rättvis skola bör beakta. I den mån man velat diskutera 
demokratiska aspekter av specialpedagogisk verksamhet, har jag 
beskrivit förekommande uttalanden i den här resultatdelen. 

2. Frågeområde två har fokuserat på uppfattningar om det arbets-
sätt som förordas inom elevvårdsområdet och mer specifi kt för sätt som förordas inom elevvårdsområdet och mer specifi kt för sätt
specialpedagogiken. Jag har här koncentrerat frågorna mot upp-
fattningar hos olika befattningshavare om skillnader mellan olika 
specialpedagogiska roller, exempelvis mellan speciallärarrollen 
och specialpedagogrollen. Här har jag velat bilda mig en upp-
fattning om vilket arbetsinnehåll de intervjuade personerna velat 
knyta till de respektive rollerna. Frågorna har också gällt skillnader 
mellan specialpedagoger och annan elevvårdande personal, som 
exempelvis skolpsykologer. De intervjuade har koncentrerat sig 
på förslag till förbättringar och här fi nns uttalanden som gäller 
favoriseringar av vissa arbetsformer inom den specialpedagogiska 
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verksamheten. Dessutom har jag inom området allmänt ställt frå-
gor om upplevelser av motgång och framgång i arbetet. 

3. Det tredje området har varit inriktat på byråkratisk och organisa-
torisk problematik på skolorna – i den mån jag har bedömt den ha torisk problematik på skolorna – i den mån jag har bedömt den ha torisk
en specialpedagogisk relevans. Frågorna har berört policyfrågor, 
upplevelser av möjlighet till delaktighet i beslut om resursfrågor, 
samt mer specifi kt organisatoriska frågor.

4. Det fjärde och sista frågeområdet behandlar den senaste läroplanen
(Lpo 94). Jag har dels varit intresserad av att veta vilka allmänna 
uppfattningar man har om dess allmänna inriktning och dess be-
tydelse för elever i specialpedagogiskt komplicerade situationer, 
dels har jag riktat frågorna mot nyckelbegrepp som undervisnings-
kvalité, effektivitet, profi lering och elevval etc.

Det har nu blivit dags att inleda resultatbeskrivningen. 

Noter
1. Det totala antalet intervjupersoner har varit: specialpedagoger (4), special-
lärare (22), områdeschefer (4), rektorer (3) samt förvaltningschef i barn- och 
utbildningsnämnd (1). Jag beskriver det empiriska materialet mera detaljerat 
nedan s. 30 f.
2. Se även min syftesbeskrivning i kapitel ett.
3. Se resonemanget om professionalisering i kapitel 1.
4. För ett exempel på en sådan lista se nedan s. 137 f.
5. Institutionen förfogar även över ett mindre antal s.k. frikvotsplatser, där 
kommunens behovskrav är svagare relaterat till platsen på utbildningen. 
Trenden är idag på utbildningen i Stockholm att antalet behovsplatser utökas 
på bekostnad av antalet friplatser.
6. Jag följer i detta avsnitt till stor del ett resonemang av Ball (1987).
7. För en god beskrivning av den traditionella funktionalistiska utbildningsa-
nalysen se Karabel & Halsey (1977, inledningen). Enkelt uttryckt kan man 
kanske säga att det mest kännetecknande för ett funktionalistiskt förhåll-
ningssätt är ett cirkelresonemang av typen: Det som historiskt sett funnits 
länge är det som fungerat och därför alltid ska komma att/måste fi nnas.
8. Foucault förlägger den funktionalistiska vetenskapens ideologiska och 
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fi losofi ska förutsättningar till tiden för det moderna samhällets genombrott. 
För en diskussion av dessa förutsättningar och dessas konsekvenser för av-
vikelsesyn i samhället se Helldin (1997, kap. 5).
9. Skrtics centrala argumentation för en annorlunda specialpedagogisk kun-
skapssyn, människosyn och metodologi har sin utgångspunkt i vad han kallar 
metasprånget från modernism till postmodernism. Han menar att grundvalen 
för det specialpedagogiska förhållningssättet måste fi nna sin förankring inom 
det postmoderna paradigmet. (Se Skrtic, 1991 s. 18 ff.)
10. Detta resonemang bygger jag på resultatbeskrivning och diskussion i 
Pontán (1995).
11. Detta är en summering av Balls defi nition. Han bygger den på Sharp & 
Green (1975).
12. Se exempelvis Herhusius (1982).
13. Makro- och mikronivåerna kan i själva verket givetvis inte studeras som 
av varandra oberoende objekt. Förståelsen av den problematik som studeras 
är beroende av refl exioner av sammanhanget mellan nivåerna.
14. En svensk konfl iktanalys inom vårdområdet som betonar detta är Olsson 
(1988).
15. Jag följer i min analys en av mig modifi erad modell enligt Fairclough 
(1995, se framförallt kap. 8, ”Doing discourse analysis”). Jag beskriver mina 
kategorier nedan s. 43 f.
16. Tidiga analyser i Foucaults projekt riktades mot diskurser. Med detta 
begrepp avser han vad människor ”think, say, write, and read about what 
they do”. Dessa diskurser är ”shaped by anonymous, historically situated 
presuppositions that organize and give meaning to thought, language, and 
activity” (Foucault i Skrtic, 1991b, s. 27). För en utförligare diskussion om 
diskurs och makt hos Foucault se Helldin (1997, s. 73 ff).
17. För en ingående diskussion om detta se Fairclough (1995, s. 39 ff).
18. Bourdieu (1993) utreder denna fråga med hjälp av begreppet ”misskänna” 
– vars egentliga innebörd är att det vanemässiga skapar en ytlig och subjektiv 
förståelse, som i sämsta fall kan undertrycka den alternativa refl exionens 
eventuella öppningar.
19. Se exempelvis Giorgi (1985) eller Colaizzi (1973).
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3
Resultat

Visioner
Inledning

Jag ska börja min resultatredovisning med de utsagor som övergri-
pande och ”visionärt” behandlar utbildningsväsendets allmänna rätt-
visesituation. Det handlar speciellt om den mångomtalade ”mark-
nadsorientering” som i dag påverkar många svenska kommuners 
utbildningspolicy. Därefter beskriver jag de visioner som tar upp för-
hoppningar om framtiden och som skissartat påpekar och ibland också 
formulerar förändringsbehov vad gäller den allmänna utbildningen i 
kommunerna och dess specialpedagogiska inriktning. En dominerande 
källåder i resonemangen med de intervjuade om förändringsbehov är 
deras upplevelser om den egna kommunens resurser i allmänhet och 
om principer för resursfördelning i synnerhet. Ytterligare ett huvudin-
nehåll är ett antal chefers syn på den specialpedagogiska funktionen i 
sina kommuner eller rektorsområden. 

Men innan jag börjar ska jag först göra ett kort förtydligande be-
träffande min tolkning av begreppet vision. Under denna rubrik har 
jag lyft ut de uttalanden där intervjupersonerna försöker formulera 
idealbilder av undervisningsförhållanden, dvs. hur ”saker och ting 
borde vara i framtiden men inte är idag”. Svaren ger också, enligt 
min mening, indirekt en bild av vad man anser vara missförhållanden 
i allmänhet inom utbildningsområdet och på den egna arbetsplatsen 
i synnerhet.
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Rättvisa och Lpo 94
Genom tillämpning av en demokratisk grundsyn skall ele-
v  erna fostras till att ta ett större ansvar för sig själva och 
genom ett ökat infl ytande kunna bidraga till en trygg ar-
betsmiljö för alla. Eleverna bör stimuleras till ett aktivt 
ställningstagande och medvetet handlande i frågor som 
ärlighet, hänsyn samt rätt och fel. 

Undervisningen ska präglas av ett demokratiskt synsätt 
och stimulera eleverna att ta ställning till såväl innehåll 
som arbetssätt. (Ur lokal skolplan)

…vi bör lägga ner stort arbete på att skapa inlärnings-
situationer som utgår från varje elevs behov och intresse. 
Arbetssätten bör anpassas så att eleverna regelbundet trä-
nar beredskaper som ansvar, självförtroende, samarbets-
förmåga och kreativitet. Vi vill att undervisningen i största 
möjliga utsträckning ska bygga på elevers egna frågor och 
av dem själva valda arbetsuppgifter inom de ramar som 
läroplanen ger. (Ur lokal Ledningsdeklaration för RO) 

Den här offi ciella bilden av rättvisa presenteras i måldokument för 
ett svenskt rektorsområde. Den talar om ärlighet, hänsyn, ansvar 
och samarbetsförmåga. Idealbildens mål är mycket högt satt. När 
jag diskuterat upplevelser av rättvisa leds samtalet av de intervjuade 
ofta spontant in på andra aspekter av rättvisa, som schablonmäs-
sigt uttrycks som den nya läroplanens ideologiska, ekonomiska och 
organisatoriska ”marknadsorientering”. Det är lätt att konstatera att 
”mar k   naden” intensivt aktiverar de intervjuades rättvisevisioner, och 
orden frammanar ett motstånd mot en marknadsorientering. Den inre 
bilden av marknaden blir oftast en negativ spegel för hur man ser på 
rättvisa utbildningssituationer. 

Allmänt kan sägas att intervjupersonerna med få undantag är ne-
gativa till att marknadens begrepp tillåts, som man säger, ”styra” på 
utbildningsområdet. De ställer sig ofta avvaktande till den nya läropla-
nen. Man har en allmän negativ, men som jag tolkar det, ibland diffus 
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bild av läroplanens innehåll i detta avseende. Flera intervjuade menar, 
på varierande grund, att läroplanen lägger in ”ideologiska” marknads-
förankrade ställningstaganden i anslutning till sina reso nemang om 
utbildningsverksamheten. Detta förhållande påstås inte ”passa in” i ett 
utbildande sammanhang, och i synnerhet inte i anslutning till elevvår-
dande aktiviteter. Det fi nns ett uppenbart motstånd och en skepsis inför 
dessa – vad man menar vara – ideologiska ansatser hos läroplanen. 
Således uttrycks med negativa förtecken vad som kan vara en kom-
munal övergripande policy för den allmänna ekonomiska aktiviteten 
inom en kommun ofta i termer av en läroplanskritik. 

Det enda undantaget uttrycktes av en områdeschef som såg fl era 
fördelar med en marknadsideologisk inriktning på arbetet i skolan. 
Hans argument var förknippat med konkurrensens fördelar. Konkur-
rensen med en friskola gör att grundskolan försöker återta de elever 
man ”mist” till friskolan:

Ja, vi har fl era friskolor, men vi har en som liksom verkli-
gen ger oss konkurrens. Eller bjuder oss konkurrens. Den 
beräknas kunna ta 400 elever. Den har idag 100 elever. Vi 
har ju då tappat 100 elever. Inte från bara det här distriktet 
men från kommunen totalt… Men den ska inte hållas större 
[då fi nns risk för en segregerings- dräneringseffekt, min 
kommentar]. Den ska hållas lagom stor för att kittla oss1

men inte större för då kommer vi till dom där segregerings-
effekterna. (Områdeschef) 

Jag har mestadels fått lyssna till kritiska röster om läroplanens in-
riktning. I den mån man kan tänka sig att ens överväga att ledas av 
begrepp såsom effektivitet, konkurrens och valfrihet i ett skolsam-
manhang, lägger man in egna tolkningar av dem. Några exempel på 
uttalanden följer nedan:

Jag kan väl bara säga så här, att jag tycker inte om när man 
börjar tala om skolan som man gjort dom senaste åren. 
Skola och barnomsorg ska inte vara något vinstdrivande 
företag. Den diskussionen tycker jag inte om, så jag har 
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svårt att svara på det här om effektivitet. [Min fråga var: 
Vad är en effektiv skola för Dig?] Det är inte i min linje 
med mitt sätt att vara pedagog eller människa över huvud 
taget. (Speciallärare; låg, mellan)

Effektivitet? Ja, jag kan ju säga att jag tycker att jag ska 
vara effektiv som handledare, men det betyder inte att jag 
ska driva min vilja utan det kan ju betyda att jag ska vara 
effektiv i mitt arbete, att försöka nå den här eleven. Det 
är väldigt viktigt. Jag får inte sitta och tro att det löser sig 
självt. Jag kan tänka mig att för mig kan det vara positivt 
med effektivitet. (Speciallärare; gymn.)

Det är en skola som jag inte tror på. När man säger att dom 
är effektiva, så ser jag det som negativt. Det viktigaste är 
att vi har samma syn på eleverna och jobbar efter varje 
elevs förutsättningar. Det är ingen pappersprodukt [som Det är ingen pappersprodukt [som Det
läroplanen, min kommentar]. (Specialpedagog; gymn.)

När jag i min intervju mer specifi kt tar upp begreppet konkurrens är 
det första de fl esta intervjuade tänker på, konkurrens mellan elever; 
dvs. konkurrens om en så gynnsam utbildningsposition som möjligt: 
Det pågår ett ”spel”, säger man, som påverkar eleverna mycket ne-
gativt. Denna konkurrens syns tydligt vid arbetet i klassrummen. Det 
pågår också en betydande konkurrens mellan lärare, menar många, till 
förfång för exempelvis samarbete. Ett exempel som någon tar fram är 
den konkurrens som skapas med den individuella lönesättningen:

Då ser man det här spelet. Och sen konkurrens mellan 
lärare. Då måste man ju samarbeta för att åstadkomma 
någonting. Så det är ju en bra grej [dvs. det gemensamma 
ansvaret], men samtidigt börjar dom differentiera lönerna 
väldigt mycket. (Specialpedagog; låg, mellan)

När det gäller synen på rättvisa mellan elever företräder man den tra-
ditionella liberala synen att ”rättvisa” är en fråga om lika möjlighet, 
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oberoende av olika utgångspunkter (exempelvis sociala) eller olika 
personliga förutsättningar. I en slags ”negativ” analys av rättvisa po-
ängterar en pedagog att man inte bör vara ”rättvis” i den bemärkelsen 
att man sätter målet, exempelvis i kunskapshänseende, lika högt för 
alla. Hon känner att hon ”nöjer sig” med den lika möjligheten. Så här 
säger hon:

Ja, jag tycker att man ska ha samma utgångspunkter från 
början oavsett social ställning eller andra mer personliga 
förutsättningar. Men man ska inte kräva att alla ska be-
handlas ”rättvist”. Man kan exempelvis inte kräva rättvisa 
när det gäller målen för vad dom ska uppnå, om du förstår vad dom ska uppnå, om du förstår vad
vad jag menar. (Specialpedagog; låg, mellan)

Hon fortsätter så här:

Men däremot vad som är rättvisa, det är att alla tillerkänns 
ett människovärde som dom har. Att man jobbar för det i 
skolan. Att se alla elever, att dom ska ha rätt att vara sin 
person så att säga. Och så få de bästa förutsättningarna att 
utvecklas. Ja, att dom ska få så stora chanser som möjligt chanser som möjligt chanser
att utvecklas. (Specialpedagog; låg, mellan)

Så här säger en speciallärare på högstadiet, när hon ger uttryck för 
en åsikt som också refl ekterar en kunskapssyn. Jämlikhet innebär att 
”behöver man mer ska man ha mer”:

Rättvisa är ett omöjligt ord tycker jag. Helt klart måste det 
på något sätt vara orättvist med skolan – därför att alla har 
olika behov. När man började prata om specialundervis-
ningen och dom här särskilda resurserna, så utgick man ju 
från det här att det fi nns ingen rättvisa. Utan behöver man 
mer så ska man ha mer, och det kan ju ses som orättvisa. Så 
om man tolkar rättvisa som man brukar göra, så tycker jag 
att det hör inte hemma i skolan alls. (Speciallärare; hög) 
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Läraren uttrycker i detta citat sina tankar om specialpedagogiska 
behov i en ”mer-metafor”. Jag har under mina intervjuer hört många 
sidor av denna mer-metafor i behovs- och kunskapsresonemang i 
intervjuerna. Ett annat vanligt uttryck för kunskap är ”bitar”. Jag 
återkommer till detta då jag allmänt diskuterar intervjuernas kun-
skapsmetaforer (se nedan s. 77 ff).

En annan lärare uttrycker sin syn på rättvisa i konkreta organisato-
riskt speglande refl exioner snarare än i ideologiska resonemang. Han 
ser en ökad risk med den, som han uppfattar, alltmer fi nfördelade 
decentraliserade styrningen. Han menar att det på såväl lokal som 
central nivå måste fi nnas en centraliserad styrning för att rättvisa, 
exempelvis i form av ekonomisk fördelning, ska kunna garanteras de 
argumentatoriskt och resursmässigt svagare intressena:

Ja [en central enhet, min kommentar], som har… det är 
en garanti för en viss form av rättvisa. När man lägger 
ner, som man gjort med det här resurssystemet, att man 
lägger ner det på så låg nivå som man gör då… Den här 
pengapåsen den hamnar längre och längre ner i systemet. 
Det är ju inte rättvisa det ger, utan det är snarare tvärt om. 
Man pratar om decentralisering som nånting bra, men jag 
säger att det är motsatsen till demokrati. För då är det några 
andra påvar som hoppar upp och bestämmer istället. (Spe-
ciallärare; låg, mellan)

Jag ska ge en kort kommentar till de tre senare exemplen på rättvise-
tolkningar ovan, enär de är typiska representanter för hela materialets 
rättvisebeskrivningar. Den första personen, som betonar lika chan  ser 
men olika slutmål, representerar, enligt min tolkning, den traditionellt 
liberala synen på rättvisa – dvs. att lika möjligheter är tillräckligt. 
Den andra personen, som i högre grad förespråkar ett likartat slutmål 
för kunskapsinhämtandet, har en rättvisetolkning som också är nära 
förbunden med en specifi k syn på kunskap. Medan den första per-
sonen förbinder rättvisa med kunskapsbetingelserna, så kopp  lar den 
andra personen rättvisan till kunskapsinnehållet och dess ”storlek”, 
eller ”mängd”. Kunskapen är förtingligad – en objektiv ”vara” bland 
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andra varor. Medan den första personen betonar det olika förhållandet, 
poängterar den andra likheten. Båda dessa tolkningar utgår från det 
individuella som framhäves som det väsentliga i rättvisetolkningen. 
Med den tredje personen är det annorlunda. Han är, enligt mitt sätt 
att se, en representant för en övergripande tolkning av rättvisa. Det 
specifi ka för denna tolkning är att individperspektivet har fått lämna 
plats för ett grupperspektiv. Med andra ord försöker han få förståelse 
för sina argument utifrån en allmän tolkning av en historisk förändring 
av demokratiska processer – från det centrala till det decentraliserade. 
Solidariteten blir på så sätt inte knuten till enbart individens väl och 
ve, utan tankarna på rättvisa belyses i skenet av en solidarisk central 
fördelning mellan gruppers välstånd. Det fi nns anledning att något 
stanna kvar vid denna refl exion i diskussionen om de intervjuades 
förändringsperspektiv. 

Förändring av utbildningsperspektiv
Allmänt

I sina framtidsvisioner knyter vissa av de intervjuade sina uttalanden 
om framtidens utbildning till vad som skulle kunna benämnas en
perspektivproblematik. Ett vanligt exempel på detta är att se framför 
sig en förbättrad utbildning vars bakgrund är ett radikalt förändrat 
förhållningssätt till verksamheten. Denna vision berör inte enbart en 
kritik av det specialpedagogiska fältets aktiviteter utan utbildning i 
allmänhet. Varav består då de intervjuades förändringsidéer?

Följande person har exempelvis uppmärksammat problemet med 
ett alltför snävt förståelseperspektiv inom den specialpedagogiska 
verksamheten på den skola där hon arbetar. Hon säger så här: 

Jag skulle vilja säga ”elever i svårigheter” för vilka spe-
cial pedagogen blir en talesman, för då klassar man inte 
ut elever och säger ”den har problem”, utan det är om-
givningen runt omkring som kan göra att det har blivit ett 
problem. (Specialpedagog; låg, mellan)
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Specialpedagogiska kunskapsproblem är alltså, anser hon, något som 
skapas av att ha ett traditionellt betingat förhållningssätt till pro-
blemen och som per defi nition har en segregerande karaktär. Det 
är svårt att utifrån citatet närmare bestämma vilken betydelse hon 
egentligen lägger i orden klassa ut. Vad hon däremot trycker på är 
att om inte förhållningssättet ändras, dvs. att förståelsen sker mot en 
vidare bakgrund, kan problemet inte lösas upp. Då fi nns det risk för 
det som man brukar benämna stämplingseffekter. En annan risk är, 
menar hon, problemförfl yttning – menar hon, problemförfl yttning – menar hon, problemför i form av exempelvis utklassning, 
istället för problemlösning. Om det ideala perspektivbytet kommer 
till stånd, säger hon:

…så blir konsekvensen, det har jag tänkt på väldigt tidigt, 
om ”bytet” lyckas i framtiden så är konsekvensen att det 
inte behövs speciallärare eller kanske inte specialpedago-
ger heller. (Specialpedagog; låg, mellan)

En annan av de intervjuade uttrycker enligt min mening, samma 
uppfattning så här:

Om skolan såg annorlunda ut från början, då tror jag inte vi 
skulle behöva det här med specialpedagoger som går in och 
hjälper till. Utan vad jag ser och vad jag är säker på är att 
om alla fi ck den tid dom behövde, så skulle vi inte behöva 
mer än ytterst några få fall av specialutbildade lärare. Dom 
här eleverna som vi har idag som man t.ex. slarvigt säger 
har ”läs- och skrivsvårigheter”, det är faktiskt elever som 
har missat sitt i skolan, av olika sociala eller rent praktiska 
orsaker. (Specialpedagog; gymn.)

Jag tycker så här [om andra lärares attityder till elever i 
svårigheter, min kommentar] att oftast så uttrycker man sig 
slarvigt om dom här eleverna som inte jobbar lika fort som 
alla andra, de som är snabbast. Man tror att det är nåt fel på 
dom eller att dom inte vill och så vidare. Det är ju så att den 
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här gruppen elever kanske lär sig på andra sätt än bara läsa 
och minnas, läsa och minnas och läsa och minnas. För det är 
ju så skolan är inordnad. (Specialpedagog; gymn.)

En annan markerad utbildningsideologisk insikt är, som jag ser det, 
förknippad med den ovanstående om perspektivförändringar. (Här 
skiljer sig egentligen inte pedagogiskt verksam personal i chefsställ-
ning från annan elevvårdsanknuten pedagogisk personal.) Denna in-
sikt visar sig i att man tämligen ofta insisterar på vikten av att beakta 
den sociala sidan av elevens förmåga och utveckling. Flera säger 
exempelvis att den intellektuella kunskapen har för stor plats i skol-
arbetet, enär själva grunden för kunskap är självkänsla och trygghet. 
Argumenten för att skolan ska sträva efter denna aspekt av perspek-
tivbytet varierar dock kraftigt. Det vanligaste argumentet är dock att 
barnet ska vara:

…trygg med sin omgivning och trygg med inlärningssituatio-
nen. För att det är bara då som barnet kan ta emot det. Och sen 
tycker jag det är viktigt att betona att det är barnet självt som 
lär sig. Jag kan visa vägen och hjälpa till, men barnet ska lära 
sig ”självt”. Det är jätteviktigt. (Speciallärare; hög)

En rektor menar att det är:

…en oro hos eleverna som gör att man har koncentrations- 
och inlärningsproblem. Även fast man kanske egentligen 
inte har svårt för sig så att säga. Alltså, det är inte den här 
gamla, det är inte läs- och skrivproblem av den typ som 
också fi nns. Utan det är den här typen av oro; svårt att 
sitta stilla; svårt att koncentrera sig; Ja, myror i byxorna-
modellen som gör att man faller ur klassrums situationer. 
(Rektor; grundskola)

En annan rektor är kritisk till den teoretiska dominansen på gymna-
siet:
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I det [en annan människosyn, min kommentar] också 
mycket mera att vi måste komma ifrån lite grann av allt 
det teoretiska. I alla fall så måste det varvas på ett helt an-
nat sätt. För kunskaper behöver vi defi nitivt men att enbart 
teori… (Rektor; gymn.) 

Jag kommer nedan att ta upp specialpedagogers och speciallärares 
upplevelser av möjligheten att förändra vad man upplever vara nega-
tiva förhållningssätt hos kollegor och som man möter i verksamheten. 
Det gäller i förlängningen exempelvis den viktiga frågan hur en effekt-
full handledarutbildning ska vara utformad och hur möjligheten för att 
aktivt arbeta med handledning idag ser ut. Jag vill här endast påpeka 
att fl era hyser en stark tilltro till att en god specialpedagogisk utbild-
ning, som gärna bör omfatta alla lärare, på sikt, kan vara ett medel för 
att via specialpedagogiken underlätta den besvärliga situation många 
elever befi nner sig i. En specialpedagog menar att specialpedagogisk 
kunskap som den upplevts av denne i den specialpedagogiska påbygg-
nadsutbildningen, bör spridas även till andra yrkeskategorier. Om 
denna kunskap skulle uppta en större del av allmänlärarutbildningen 
skulle också, enligt den här specialpedagogen, det nödvändiga per-
spektivbytet inom utbildningen som helhet komma till stånd: 

Alla lärare som jobbar med ungdomar på gymnasienivå 
ska ha utbildning i specialpedagogik. Ganska mycket. Djup 
utbildning i det. Så dom får en kunskap om vilka elever vi 
har idag på gymnasiet. (Specialpedagog; gymn.)

En annan specialpedagog ser en integration mellan två institutioner 
som den ideala lösningen på möjligheten att förändra kunskapssynen 
på sikt:

Men hur ska man komma dit? [till en förändrad kunskaps-
syn, min kommentar] Ja, det måste ju vara specialpedago-
ger och sådana som går på didaktikcentrum [som förändrar, 
min kommentar]. Det tycker jag. Jag tycker att de två 
kunde gå ihop till någon slags gemensam specialpedago-
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gikutbildning. Det tycker jag i alla fall. (Specialpedagog, 
låg; mellan)

Många av de förändringsresonemang jag fört under intervjuerna har 
varit koncentrerade på visioner om en annan kunskapssyn och föränd-
rade läroprocesser. En slags humanisering av en alltför kravfylld och 
faktaspäckad skola förespråkas. Tre nyckelbegrepp har varit ständigt 
återkommande under dessa diskussioner: Flexibilitet, lyhördhet och 
tålmodighet.

Flexibilitet, lyhördhet och tålmodighet

Visioner om en god arbetssituation hör ofta på ett eller annat sätt ihop 
med resonemang som förespråkar en specialpedagogisk fl exibilitet. 
Flexibilitet kan handla om att kunna ikläda sig många roller på en 
skola:

…dels är hon handläggare för några elever, dels jobbar hon 
som stöd för speciallärarna som har ordinarie undervisning 
i basgruppen. Där kan hennes roll vara mycket olika, för 
ibland kan hon jobba enskilt med några elever. Ibland kan 
hon vara stöd till hela gruppen. Ibland jobbar hon väldigt 
nära tillsammans med lärarna. Så det är ju väldigt skif-
tande. (Rektor; gymn.) 

Flexibilitet står enligt de intervjuade för en smidig anpassning till 
situationens krav. Den specialpedagogiska verksamheten bör/kan inte 
exempelvis ekonomiskt, timplanemässigt eller organisatoriskt rätta 
sig efter och riskera att fastna i de etablerade, ”ofta trögrörliga”, 
strukturerna. I uttrycken för fl exibilitet ligger enligt min mening en 
”revolutionär” ton, så till vida att det här ofta handlar om att bryta 
gamla handlingsmönster. 

I viss motto fi nns även en latent kritik i intervjuerna mot en alltför 
snabb och fl exibel anpassning. Kritiken tar fasta på fl yktighet, bris-
tande tid till eftertanke och minskade möjligheter att fullfölja utveck-
lingsidéer. Jag ska ge ett exempel från en dylik kritik som egentligen 
berör den övergripande utbildningspolicyn i en kommun. Det fi nns 
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hos en av specialpedagogerna ett intryck av att kommuner är mycket 
angelägna om att ”haka på” nya trender inom skolvärlden. Det fi nns 
intryck av att förändringar genomförs utan att vara genomtänkta och 
ordentligt planerade för. Det fi nns ett intryck av ett fl exibilitetsraseri. 
Specialpedagogen tror att anledningen till denna anpassningsvilja 
ligger i en önskan hos kommunledning, både på politikersidan och 
tjänstemannasidan, att ”vara en kommun i tiden” som snabbt inrättar 
sig efter de nya idéer som kommer. Flexibilitet kommer i så fall också 
att handla om ledarstatus. Det kan gälla t.ex.:

…när det kom med omdömen. Då skulle alla sätta omdö-
men innan det var bestämt att det skulle gälla. Och när det 
här med 6-åringar kom i skolan, då skulle dom börja ta in 
6-åringar innan det ens var beslutat att man skulle göra det. 
Så det ser ut precis som om man ville verka som om vi är 
väldigt långt framme. Man undrar ibland om de har några 
teorier bakom. (Specialpedagog; låg, mellan, hög)

Med det sista uttalandet menar den här pedagogen att allmängiltiga 
”teorier” bör styra besluten. Teorier menar hon kan ge förklaringar 
till om det behövs förändringar och till de motiv som ligger bakom. 
Innebörden i kritiken innebär ett motstånd mot en orefl ekterad anpass-
ning ”uppåt”. 

Den generella upplevelseinnebörden i ordet fl exibilitet har dock 
en positiv grundton. En fl exibel specialpedagogik kan bättre utnyttja 
de krympande resurserna, den kan bättre anpassa sig till det unika i 
situationen och därmed också bättre hjälpa de elever som behöver 
extra hjälp – en anpassning ”neråt” i hierarkin.

De specialpedagogiskt utbildade lärarna jag talat med fi nner sko-
lan alltför ”statisk”. Förbättringar av innehåll i undervisningen och 
organisation av verksamheten kring elever i komplicerade inlärnings-
situationer beskrivs i ordalag som kan inordnas under begreppet fl exi-
bilitet eller placeras i dess betydelsenärhet. Flexibilitetsresonemang 
har ofta samröre med resonemang där man problematiserar avskilj-
ningen. Flera talar om att utnyttja resurser för skiftande grupperingar, 
allt efter undervisningens innehåll och också utifrån elevens förmåga 
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att delta i skolverksamheten. För en del är det självklart att kortsiktig 
nivågruppering är en acceptabel undervisningsmodell – ett led i en 
fl exibel undervisning. Så här tänker en rektor:

Jag har parallellagt matten och svenskan på fordons- och 
industriprogrammet. Så här har man då 60 elever på 4–5 
lärare. Sen har jag inte sagt att ni går i A och ni i B. Jag 
har sagt att här har ni eleverna. Jobba med eleverna så att 
ni klarar av det här på ett lätt sätt. Min tanke var inte att 
nivågruppera eleverna men min tanke var att skapa något 
slags fl exibilitet. Att en lärare som är väldigt duktig på ett 
moment i matte ska ju kunna samla eleverna och ha en 
jättebra föreläsning som lockar dom. Andra gånger behö-
ver man göra väldigt små grupper för att kunna individu-
alisera och stötta eleverna. Kanske inför en skrivning så 
behöver man göra en nivågruppering för att vissa har inte 
fattat nå´nting och andra är långt framme. För att kunna 
skapa den här fl exibiliteten och tvinga lärarna att tänka i 
arbetslag. Men det har gått åt helvete. Det som har hänt är 
att på en vecka har dom kommit på, att vi tar nog den här 
klassen och den här och den här. Det blev klass A, B och 
C. (Rektor; gymn.) 

Ett resignerat uttalande som belyser den traditionella skolans seger 
över ett försök till nytänkande: Uppgåendet i det trygga och beprö-
vade. En intervjuad menar att den segregeringsproblematik som fi nns 
inbyggd i homogena kunskapsgrupperingar inte ”får underskattas”, 
men bland dem som ändå är för denna inriktning på undervisningen 
har argumenten en mer eller mindre uppgiven karaktär. Det är fråga 
om en segregering därför att ett bättre alternativ inte fi nns. Man har 
i praktiken tvingats väga ojämförbara skadeeffekter mot varandra: 
Att inrätta en grupp efter kunskapskriterier eller andra kriterier kan 
givetvis verka segregerande, men den upplevda segregeringen kan, 
för en elev som ”sitter av” undervisningen och inte kan ”följa med”, 
vara minst lika besvärlig i segregerande bemärkelse:
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Den fi nns ju redan [segregeringen i blandade grupper, min 
kommentar]. Den är ju större nu, när man inte sätter in 
dom där resurserna [för nivågruppering, min kommentar]. 
När man går in och gör en nivågruppering, tycker jag, då 
kan eleverna vara med och påverka vilken nivå dom vill 
lägga sig på. Nu har dom ju inte en chans. (Specialpedagog, 
gymn.)

Jag ska här inte tala mer om segregeringsåsikter, då jag närmare åter-
kommer till dessa vid ett senare tillfälle (se nedan s. 82 ff). Jag ska till 
sist i detta avsnitt kommentera begreppen lyhördhet och tålmodighet, 
som enligt mitt sätt att se kompletterar resonemangen om fl exibilitet. 
Det gäller i detta sammanhang att kunna vara lyhörd för behov av 
olika slag. Främst gäller det förstås att vara lyhörd för elevens behov. 
I dessa resonemang framhålls också tålmodigheten, dvs. förmågan att 
vänta ut och inte sätta skolans krav före elevens behov, för att ta till 
en sliten pedagogisk insikt:

Jag kan ge dom en annan kunskap, att tro på sig själv. Det 
är så mycket med det här att berömma. Att ta fast på det 
som varit bra. (Specialpedagog, gymn.)

Strategiskt betraktat innebär lyhördhet att samarbete måste växa fram 
ur behov. Man ”erbjuder” hjälp istället för att burdust intervenera. 
Ibland blir det problem med lyhördheten, speciellt när något nytt tar 
sin början. En av de intervjuade menar att risken är ”att jag då ska 
visa vad jag kan”. Det är istället frågan om att ”fi ska”. Jag får napp 
här och var och det ska sprida sig som ringar på vattnet. Lyhördheten 
kan ibland ta överhanden och leda till handlingsförlamning som föl-
jande citat är ett exempel på. Specialpedagogen har synpunkter på det 
som sägs, men hon ”ligger ändå lågt” för att det är så svårt att fi nna 
infallsvinklar som svarar upp mot lyhördhetskravet:

Men det här med att handleda kolleger på skolan, det är 
svårt. Och jag har varit med om ett par gånger att jag har 
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sagt att egentligen skulle jag kunna ha den rollen att jag kan 
vara med. Jag bara lyssnar och kanske talar om vad jag hör 
och ser. Ja, säger dom då, och sen känns det som att: Hur 
skulle jag ha sagt det här då egentligen? Jag vet inte hur 
man ska säga. Men om dom bjuder in mig så är det klart 
att jag kommer. (Specialpedagog; låg, mellan) 

Flexibilitet och att bryta inarbetade mönster är två sidor av samma 
sak. Flexibiliteten diskuteras ofta i ett organisatoriskt sammanhang 
medan tålmodighet och lyhördhet är begrepp som förknippas med 
relationen till den enskilda individen. När den vidare aspekten av 
fl exibilitet avhandlas talar man ofta om de svårpåverkbara ”krafter” 
som ödesmättat styr över förändringsmöjligheter.

Krafter från omgivningen

Ett nyckelbegrepp i de visionära resonemangen med de intervjuade 
är begreppet kraft eller bättre uttryckt som krafter, då det mestadels
används i pluralform. Man måste, säger man, som specialpedagog 
uppmärksamma lärare på att krafter eller ramar ofta styr undervis-
ningen och att dessa kan vara svåra att påverka. Lärare kan, menar en 
av de intervjuade specialpedagogerna, arbeta utan märkbart resultat 
i det oändliga för en god sak. Men det går ändå inte att påverka un-
dervisningsmetoder eller ändra deras inriktning – just på grund av 
dessa krafter. Vet man inte om detta kan man, i sitt oförstånd, brännas 
ut som lärare och kritiken som man som pedagog för fram riskerar 
att bli ”en tomgångskritik”. Vet man inte om de här krafterna går 
det inte heller att förändra utbildningen. Förändringen måste börja 
med en förändring av ramarna: dokumenten, ekonomin, kommunens 
policy, skolledning, lokaler, som är det materialiserade uttrycket för 
dessa krafter, men också föräldrarnas engagemang i skolan behöver 
förändras. En kritisk kunskap om krafterna måste vara underlaget i 
en kvalitativt god specialpedagogisk allmänkunskap och utgöra det 
fundamentala underlaget i den specialpedagogiska förändrarrollen. 
För den här specialpedagogen handlar frågan om att se sammanhang 
mellan olika ”bitar”:
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Att ta in mera av den biten. Vad det är som styr en klass-
lärares arbete i klassrummet. Hur många olika saker som 
verkar och få en förståelse för de stora sammanhangen. 
Det är ju också jätteviktigt om man ska kunna hjälpa en 
klasslärare. Att se dom olika bitarna. (Specialpedagog; låg, 
mellan)

Det handlar således, menar hon, mer om att kunna kritiskt analysera 
och ändra miljöer runt eleven och klasslärare än att ändra andra lä-
rares undervisningssätt. Det är så svårt att ändra lärarens handlingar. 
”Man håller nog med och accepterar, men man ändrar inget.” Om det 
ska hända något måste man börja med miljön runtom de besvärliga 
situationerna – både inom och utanför institutionen. Vi ska följa hur 
en annan av specialpedagogerna resonerar om förändringsstrategier 
och möjligheter att påpeka orättvisor. En svårighet med specialpeda-
gogrollen ligger i att analysera vilka krafter som styr: 

…hoppa upp ett snäpp och titta ner på skolan och eleverna 
och lärarna och inte sitta i ett rum och lära dom skillnaderna 
mellan B och D. Man måste som specialpedagog… Man 
måste vara den här ombudsmannen (Specialpedagog; låg 
mellan)

Specialpedagogen som uttrycker detta menar att en god specialpeda-
gogisk rättviseposition innebär att kunna se en övergripande utbild-
ningsproblematik. Denna kunskap är nödvändig, menar han, för att 
göra det möjligt att påverka andra. Han för också ett moraliskt reso-
nemang när han diskuterar detta. Argumenten, säger han, måste bygga 
på kunskapen hos en egen samhällsmoralisk ståndpunkt, som i sin tur 
baseras i ett välutvecklat eget ställningstagande om vad rättvisa i ett 
samhällsperspektiv egentligen innebär, ”för mig”. Jag tolkar honom så 
att han menar att kunskapen handlar om en bredare självinsikt samt att 
ha en politisk-moralisk samhällsståndpunkt. Här vilar en större fråga 
om pedagoger ska ha dubbla roller, dvs. både politiker- och yrkesroll. 
Då menar jag med politisk-moralisk ståndpunkt en explicit kunskap 
om egna preferenser angående den sociala gemenskapen i samhället 
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och en förmåga till en moralisk bedömning av skeenden och beslut 
i yrkessammanhanget. En god påverkansposition förutsätter, menar 
han, att man på kommunpolitisk nivå verkar för en väl genomarbetad 
gemensam kommunalpolitisk utbildningsvision i verksamhetsplaner 
och hos de personer som påverkar på olika nivåer. En decentraliserad 
situation utan gemensamma prioriteringsregler skapar i detta fall en 
förvirrad och konkurrensinriktad situation i kommunen. Man kan 
inom utbildningsverksamhet inte konkurrera. Helheten, samhörighe-
ten och samarbetet mellan och in om organisatoriskt särskilda områden 
måste markeras. Annars ”strider” man mot varandra i sina behov av 
att ”visa att vi behövs, att vi är till någon nytta”:

…man kan alltså inte slåss. Då är det den starke som vin-
ner, och det stämmer inte när det gäller skola. Det kanske 
stämmer när det gäller företag och sån't. Men här fungerar 
det inte. (Specialpedagog; låg, mellan)

En betydelsefull del av de avgörande krafterna är den ekonomiska 
situationen. Ekonomiska resonemang fokuserade på resurser och frå-
gor om rättvisa ses av många som intimt förknippade med varandra. 
Resursfrågor kan upplevas mycket olika av de intervjuade. Många 
blev mycket konkreta och situationsbundna med en individualiserande 
hållning, dvs. man knöt resursdiskussionen till konkreta ting eller till 
personer, när jag tog upp frågor om resursernas betydelse för den 
specialpedagogiska verksamhetens framtid. 

Resurser 
Det materiella

Den materiella standarden på undervisningsmiljön – då tänker jag 
även på inlärningsmaterial – förknippas ofta med kvalitétsfrågor om 
undervisningen. En god materiell standard ses som en förutsättning 
för en god specialpedagogik. Frågor om resurser och prioriteringar 
av resurser blir naturligt nog högprioriterade i ett läge där resurserna 
krymper och sparkraven nått ända fram till delar av undervisning-
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en som tidigare varit tämligen väl tillgodosedda. Skolmiljöer slits 
snabbt och nedrustningen inom det specialpedagogiska området syns 
på många platser. 

Visioner om förbättringar av specialpedagogik handlar därför idag 
tämligen ofta om krav på konkreta materiella förbättringar av exem-
pelvis lokaler och utrustning:

I fem år har jag bett om att få köpa fyra nya stolar, och 
rektorn som vi hade förut han klappade mig på axeln och 
sa: ”Lilla gumman det är klart att du ska få nya stolar.” 
Det fi ck jag aldrig någon gång. Sen har jag tagit upp det på 
varenda önskelista när vi har önskat inventarier. Fyra nya 
stolar. Sen har jag blivit urförbannad och stått och hoppat 
ungefär. Så nu har jag i alla fall fått två begagnade stolar. 
(Speciallärare; låg, mellan)

Svaga materiella resurser blir ofta syndabock för en bredare proble-
matik. Förenklade sammanhang mellan orsak och verkan synes lätt 
uppstå i tider då man känner sig pressad. Sammankopplingar som inte 
nödvändigtvis med större eftertanke behöver vara giltiga, förs fram 
som självklara axiom. Ett exempel kan vara den vanliga tankegången 
att problemen i skolan – som uttrycks i form av ”oförmåga att lära 
sig”, oro, leda hos elever och dylikt – i första hand formuleras som 
om det var ett resursproblem. Resursbristen får ibland klä skott för 
misslyckanden. En kraftigare fokuserad undervisningsinsats i form 
av fl er specialpedagoger och ”mer pengar” för specialpedagogisk 
verksamhet, kan, menar man, avhjälpa problemen på sikt. Får skolan 
och främst specialpedagogiken mer resuser kan detta således, menar 
många, ”lindra” problemen. 

Jag ska också ta upp en annan fråga som är nära förbunden med 
resursproblematik. Allmänt kan sägas att svag ekonomi och elevprio-
riteringar är två begrepp som är svåra för de intervjuade att skilja från 
varandra. Ett tema som skymtar i intervjuerna är hur dålig ekonomi 
skärper kraven på prioritetsordningar inom handikappgrupperna och 
mellan handikappgrupper och elever som lever i en socialt svår situa-
tion. Detta kan utveckla en dominerande och fi xerad statushierarki bland 
handikappen på en skola: Vissa handikappade elever, menar man, anses 
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av en lärarmajoritet vara ”viktigare” att ta hand om än andra. Vissa 
grupper stödjs mer än andra av de elevvårdande aktiviteterna. Resurser 
fördelas alltjämt enligt gamla väl inarbetade mönster. Vissa grupper har 
professionella påtryckargrupper till sin hjälp i kampen om resurserna. 
Det kan vara svårt som specialpedagogiskt verksam att stå emot dessa 
ofta kraftfulla krav – även om man som specialpedagog anser att vissa 
prioriteringar i dagens samhällssituation är felaktiga. Det traditionellt 
betingade ensidiga trycket är mycket starkt. På vissa skolor skapas 
formella eller informella prioriteringslistor. I en intervju framhålls 
att de fysiska eller funktionella handikappen ligger högt på listorna 
idag. Listorna kan vara strukturerade enligt olika principer. En vanlig 
princip kan vara att lägre ålder har företräde, en annan kan vara att 
intellektuellt s.k. svaga barn ”går före” elever som lever i socialt svåra 
förhållanden. En tredje kan vara att ”medicinska” problem går före 
dem man upplever vara miljömässiga. Detta kan skapa problem för 
specialpedagogerna, vilkas ideologiska och professionella självbild 
ofta sätts på prov och får törnar. Vad som upplevs vara den egentliga 
orsaken till den prioritetsordning som är aktuell har man inget egent-
ligt svar på. En speciallärare lyfter själv fram hur hon vill prioritera. 
Så här resonerar hon:

Särskolebarn kommer i första hand. Ja, vi sa det att är det 
stökiga elever så kan vi sätta in annan hjälp. Inte special-
lärare. Vi är så dyrbara. Men dom kan många gånger vara 
mer förtjänta faktiskt av fritidspersonal. Killarna där som 
dom ser upp till. (Speciallärare; hög)

Det går inte att lämna frågan om önskemålen om resurssatsningar i 
utbildningen utan att kommentera informationsteknikens popularitet. 
Man sätter ofta stor förhoppning på denna tekniks möjligheter att 
stödja elever som inte utan motstånd låter sig undervisas, bl.a. för dess 
”motivationsskapande möjligheter”. Det framförs som en odiskutabel 
självklarhet att skolor måste leva upp till ”samhällets” krav på detta 
område. Jag får en upplevelse av att man ibland överrumplats av den 
nya datatekniken och att skolor utan selektion och kritik här satsar sina 
resurser ensidigt. Frågan om ny teknik2 är på ett komplext sätt invävd 



66  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

i utbildningens konkurrenssituation med tillhörande behov hos de 
enskilda utbildningsinstitutionerna att skaffa sig status inför avnämare 
och föräldrar. Efterlängtade datasatsningar skapar ibland oöverstigliga 
konkurrensproblem i en kommun. Det paradoxala i situationen är att 
exempelvis den dyra datasatsningen kräver samordning av resurserna 
samtidigt som den ekonomiska konkurrensen mellan skolområden 
kräver att man ”motarbetar” varandra. Så här säger en specialpedagog 
om detta:

…samtidigt som de här områdescheferna ska utveckla or-
ganisationen angående specialundervisningen, som dom 
fått i uppdrag att göra, samtidigt som dom har fått sådana 
uppdrag, ska de alltså slåss om resurserna. Dom ska alltså 
konkurrera om den kaka som fi nns i kommunen. Det går 
inte ihop. Man kan inte samarbeta och slåss samtidigt. 
(Specialpedagog; låg, mellan)

I en annan kommun har konkurrensen om knappa resurser mellan 
utbildningsområden skapat en omöjlig samarbetssituation. Situationen 
har uppmärksammats av lokalpressen. Så här säger en områdeschef 
om samarbetssvårigheter i en tidningsintervju:

Siffror hålls hemliga för att dölja att pengar fördelas orätt-
vist mellan de olika områdena… (Områdeschef i en tid-
ningsintervju)

På en fråga om varför man inte samarbetar om budgetarbetet svarar 
han:

Ja, det är ju själva kärnfrågan. Jag ville att vi skulle sätta 
oss ner tillsammans för fördelningen av budgetramarna till 
de olika områdena, men fi ck till svar att jag bara var ute 
efter att ge mitt område mer resurser. Samarbetet har inte 
fungerat, det är helt riktigt. Men själv tar jag bara på mig 
min del av skulden. (Områdeschef i en tidningsintervju)
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Jag kan här inte undgå att påvisa hur konkurrensen inom en social 
verksamhet lätt övergår i ett misstankens paradigm. Här upplever jag 
att elevers svagheter blir medel i ett ekonomiskt spel om resurser:

När det gäller de diagnostiska proven, så har skolpsyko-
logen själv förklarat att de är frivilliga. Jag frågade mina 
rektorer, och de tyckte inte att det var meningsfullt att göra 
dem. Ju sämre resultat barnen presterar på proven, desto 
mer resurser får skolan. Till slut lär man sig dock hur man 
ska få barnen att prestera dåliga resultat på proven. Där-
för tycker vi inte att proven ger något. (Områdeschef i en 
tidningsintervju) 

Vi ska återgå till frågan om den nya tekniken och specialpedagogiska 
insatser. Det fi nns således en stark förhoppning knuten till det nya även 
inom de specialpedagogiska ansatserna. Här är ofta förhoppningen 
knuten till inlärningsmöjligheter som inte tidigare funnits, eller till 
teknikens motivationsskapande möjlighet. Ett vanligt argument är att 
en god undervisning måste följa och utnyttja (exempelvis för inlär-
ning) den utveckling som pågår i det moderna samhället. En skola 
höll vid mitt besök på att köpa in de allra senaste datainlärnings-
programmen på läs- och skrivområdet, och utbildning av lärare för 
dessa program hade hög prioritet på fortbildningslistan. Det sattes 
stora förhoppningar till möjligheter att stödja de svagare barnen på 
olika områden med programmen. Ett exempel på vanliga utsagor kan 
vara: ”Det fi nns så mycket nytt [som måste ’in i’ undervisningen]. Det 
är ju det här med datorer”. Det fi nns alltså en slags modern utveck-
lingsoptimism som ett inslag i upplevelserna, som sällan, åtminstone 
om man fokuserar på data- och informationstekniken, systematiskt 
ifrågasätts. Alla, tycks man mena, behöver det nya för att inte hamna 
på efterkälken. Här tycks kostnaderna inte kunna bli för stora. Här 
behövs ständigt, sägs det, nya resurssatsningar. På ett olyckligt sätt har 
satsningar på vissa områden fått stå emot satsningar på andra områden. 
Väl genomtänkta prioriteringar måste ske när resurserna är små. Om 
IT-tekniken även i ett ekonomiskt svårt läge har framgång i kampen 
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om resurserna, så har specialpedagogikens företrädare ofta uppfatt-
ningen att specialpedagogiken är ett lågprioriterat område. Besluten 
om fördelningen tillkommer i slutändan rektor. 

Hur beskriver då personer som har det utbildningspolitiska man-
datet den funktion man vill ta specialpedagogen i anspråk för? Jag 
har i nästa avsnitt försökt spegla hur ett antal rektorer resonerar om 
den framtida specialpedagogiska rollen i sina kommuner. Mina frågor 
har varit: Vad anser rektorer om kärnan i den framtida specialpedago-
giska kunskapsrollen? Hur vill man inom denna grupp utnyttja den 
specialpedagogiska expertisen? Mitt empiriska material för denna 
delstudie har varit s.k. behovsbeskrivningar för en årskull studenter 
på helfartsutbildningen vid Specialpedagogiska institutionen i Stock-
holm. I texten nedan beskriver jag hur drygt ett hundra rektorer har 
formulerat behovskraven för den typ av specialpedagog som de vill 
se i sina egna kommuner i framtiden. På grund av materialets storlek 
har jag valt att ge redogörelsen nedan en mer kvantitativ prägel än 
texten ovan.

Kommuners
specialpedagogiska framtidsbehov

För att bli antagen på den specialpedagogiska utbildningen i Stock-
holm krävs att den sökande bifogar en behovsbeskrivning som ska 
vara skriven av den sökandes chef, t.ex. rektor, områdeschef, avdel-
ningschef inom barnomsorg eller enhetschef, barn- och utbildnings-
chefer. Jag har nedan studerat vilka argument som dessa chefspersoner 
använder för att motivera varför just deras representant bör få den 
sökta platsen på utbildningen. Denna genomgång menar jag indirekt 
ger en bild av hur den specialpedagogiska rollen uppfattas av cheferna, 
och vilka önskemål de har om den specialpedagogiska verksamheten. 
Med andra ord: Vad vill man att de blivande specialpedagogerna ska 
arbeta med efter avslutad utbildning? Jag har gått igenom drygt ett 
hundra behovsbeskrivningar från utbildningsåret 1995/96, och ka-
tegoriserat de argument som använts detta år. Alla argument gäller 
ansökningar till utbildningslinjen ”Komplicerad inlärningssituation”. 
Om cheferna har använt fl era argument som jag tolkat tillhöra olika 
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kategorier, har jag placerat dem inom olika kategoribeskrivningar. 
Det betyder att antalet argument är fl er än antalet personer som gjort 
beskrivningarna. 

Uppgiftens exakta formulering under rubriken ”Behovsbeskriv-
ning” i ansökningshandlingarna är: a. Argument för behov av utbild-
ningsplats och b. Beskrivning hur den specialpedagogiska kompe-
tensen kan/skall användas. Det kan rent allmänt sägas att argumenten 
ofta är tämligen korta och schablonartade. Jag ska ge några exempel: 
”åtgärdsprogram för elever med skolproblem”, ”specialpedagogen 
ska samordna verksamheten”, eller ”handledning”. Här saknas mer 
utredande kommentarer. Jag har gjort en relativt fi nfördelad kategori-
indelning för att på basis av beskrivningarna ge en så detaljerad bild av 
argumentationen som möjligt. Nedan följer en rangordning av antalet 
argument som tillhör de olika kategorierna med en allmän kommentar 
efter. Rangordning har skett från fl est antal argument till den kategori 
som fått minst. Kategorispridningen har sett ut på följande sätt. Siffran 
inom parentes betecknar antalet argument3:

1. Individuellt arbete med eleven (47)
 Ex.: Stödja, hjälpa elever. Upptäcka, diagnostisera elevers problem. 

Upprätta individuella åtgärdsprogram. Möta eleven på den nivå där 
den befi nner sig. Personligen arbeta med läs- och skrivsvårigheter. 
Stödpedagog för barn med damp. Utveckla dyslexiprojekt.

2. Ingå och verka i arbetslag (28)
 Ex.: Samordning av verksamheten i arbetslag. Vara konsult. Vara 

resursperson för övriga lärare. Stödjande insatser till personalgrup-
per. ”Handledning” (grupp eller individuellt).

3. Övergripande pedagogiskt arbete i kommunen (20)
 Ex.: Ha ett övergripande ansvar för en väl genomtänkt specialpe-

dagogik. Förändring av processer i skolarbetet. Sprida nytänkande. 
Uppföljning och utvärdering av insatser. Vara ”brobyggare”.

4. Ökad ”social komplexitet” (17)
 Ex.: Barnomsorg och skola befi nner sig i ett ”tungt område” – kom-

petensen behövs därför. 70% är av annan nationalitet. Elevernas 



70  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

problematik har blivit alltmer komplicerad. Barn med behov av 
särskilt stöd ökar ständigt. Ökade krav på föräldraarbete.

5. Bygga upp specialpedagogiskt centrum. Ingå i expertteam (12)
 Ex.: Knytas till resursgrupp. Bygga upp ett team med befogenhet 

att vara expert. Ingå i elevvårdsenhet. Vara en av kompetenserna 
i elevvårdsteam.

6. Inriktningen hos den nya läroplanen och ny ansvarsfördelning 
ställer ökade krav på den specialpedagogiska verksamhetens kom-
petens (12)

 Ex.: Ansvarsområdet har utökats med omsorgsverksamhet. Man 
har skapat en ny kravproblematik med sexårsverksamheten. Kurs-
planernas ”uppnåendemål” kräver nya kompetenser. Individuali-
serings- och utvecklingskrav kräver nya kompetenser hos oss.

7. Ersätta kollegor som pensioneras (6)
 Ex.: Brist på kompetens p.g.a. pensionsavgångar.

Det fi nns en stark övervikt av de kriterier som rör specialpedagogikens 
direkta individinriktade elevarbete. Tydliga tendenser i detta material 
visar att kunskapen om en bredare specialpedagogisk roll börjar ut-
vecklas hos rektorerna. Om vi t.ex. skulle slå ihop kategorierna 2 och 
3, som jag ovan skiljt åt, så har argumenteringen för ett individinriktat 
elevarbete och det övergripande arbetet riktat mot kommunens hela 
specialpedagogiska verksamhet samt mot kollegors funktioner, unge-
fär lika stor tyngd. Det är också befogat att konstatera att argumenten 
inte närmare specifi cerar vad som ligger bakom de beteckningar som 
används. Jag tolkar emellertid fl era av argumenten som uttryck för 
en pressad elevvårdssituation i kommunerna. Specialpedagogiken ses 
som ett verktyg för att lindra denna pressade situation. Beskrivning-
arna ger således ett uttryck för förhoppningar på att den framtida 
specialpedagogiska verksamheten ska bli ett viktigt instrument för 
att öka kommunens framtida utvecklingschanser. 
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Arbetssätt

Upplevelser av arbetet med perspektivförändring
Jag har ovan (se s. 53 ff) nämnt att fl era intervjusvar rent allmänt har 
uttryckt nödvändigheten av ett perspektivbyte på arbetsplatsen. I ett 
avsnitt har jag beskrivit en specialpedagogisk utbildningsplan, där 
det talas om vikten av att i utbildningen ”behandla” kunskaps- och 
samhällssyn – samt de bredare perspektivens inverkan på skolklimatet 
(se ovan s. 61 ff). De perspektiv som dominerar på en skola är således, 
om man får tro planen, viktiga indikatorer på den arbetskultur som 
råder i själva verksamheten. Enligt planen innebär en viktig del av den 
framtida specialpedagogiska rollen att man ska ha en förståelse för 
hur kunskapssyn och samhällssyn inverkar på specialpedagogikens 
villkor. 

Detta avsnitt tar upp inriktning av, och upplevda möjligheter för, 
den intervjuade gruppens arbete med bredare perspektivförändringar. 
Men först är det relevant att fråga sig om det överhuvudtaget försiggår 
något specialpedagogiskt arbete med dessa breda frågor. Med andra 
ord frågar jag mig här: 1. Arbetar specialpedagogiskt verksamma i de 
kommuner jag studerat rent konkret idag med dessa frågor? och 2. Hur 
vill man behandla frågor om, för att ta planens exempel, kunskaps- och 
samhällssyn hos elever och kolleger? och slutligen 3. Vilka problem 
ser man i detta arbete? Ett arbete, som jag ser det, som avser hörn-
pelarna i den specialpedagogiska allmänkunskapen och som således 
också är en av hörnpelarna i den specialpedagogiska rollen.

De fl esta av de tillfrågade ser ett stort problem i det förhållnings-
sätt som man menar dominerar inom den vanliga undervisningen, och 
man känner ett starkt behov av förändring. Den här arbetsvisionen 
försvinner emellertid ofta i de vardagliga bekymren. Man verkar, 
med sina visioner som det ständigt dåliga samvetet, ha fullt upp med 
de dagliga kraven från lärare och kollegor. Arbetet är mer inriktat på 
vad som konkret krävs av dessa, elever och annan personal, än på ett 
övergripande ideologiskt förändringsarbete. Stora delar av arbetet 
går åt till akuta insatser och visionerna ställs ofta på väntelistan. Den 
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verksamhet man vill rikta mot kolleger och systemet som sådant, får 
en mycket liten tid av det totala arbetet som specialpedagog. Ibland 
leder detta dock till ihärdiga påtryckningar hos chefer om att få arbeta 
övergripande, handledande, rådgivande etc. 

Den här problematiken kan enligt mitt sätt att se inte enbart beskri-
vas som resursproblematik. Då ger man en för enkel bild av situatio-
nen. Jag uppfattar också en vilsenhet över arbetsinnehåll och möjliga 
arbetsmodeller när det gäller detta övergripande arbete. Förändrings-
visionen är mer fråga om en obearbetad diffus känsla av att något är 
”fel” i grunden, än av en för sig själv tydliggjord planläggning för en 
förändring av verksamheten. Jag uppfattar också både ett inre och yttre 
motstånd mot detta förändringsarbete. Jag ska ge ett exempel.

Mina intryck från besöken och samtalen i kommunerna är att spe-
cialpedagogik fortfarande, trots alla ideologiska deviser, i högre grad 
handlar om att ”anpassa” eleven än om att ändra förhållningssätt och 
rutiner för att eleven ska kunna genomföra sin skolgång inom det 
allmänna systemet. Ett par påpekanden är nödvändiga. Jag anser inte 
att detta beror på att man bland de intervjuade inte har vad som kan 
kallas en teoretisk förståelse för att ”skolkulturen”, som någon säger, 
måste ändras om alla ska rymmas i skolan. Det fi nns belägg för detta 
i intervjuerna. Ska man sätta fi ngret på den avgörande frågan hand-
lar det istället om avståndet mellan den beskrivna undervisningens 
ideologiska och teoretiska uttryck i materialet och dess praktiska 
uttryck, som är både långt och avskärmat. Detta förhållande har fl era 
orsaker, som jag utförligare ska diskutera nedan i samband med de 
praktiska sidorna av den specialpedagogiska verksamheten. Här ska 
jag endast konstatera att för många av dem som arbetar med elev-
vårdsproblematik är arbete med de övergripande frågor jag nämnt 
ovan ett övermäktigt problem och ibland förknippat med personligt 
obehag på arbetsplatsen. Jag ska belysa detta resonemang med ett par 
aspekter från detta tema ur intervjuerna. Den första har att göra med 
en ofrånkomlig (?) allmän ”karaktär” hos det pedagogiska arbetet.

Då man arbetar med en allomfattande förändring av förhållnings-
sätt i skolan visar sig ofördröjligen en dominans- och/eller traditionell 
statusproblematik mellan positioner och de människor som besitter 
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positionerna. Det kan lätt, menar man, tolkas som översitteri om man 
ger sig in på en kollegas personliga beteende i klassrummet. Förhåll-
ningssätt i arbetet kan nämligen inte oproblematiskt särskiljas från 
kollegers personliga egenskaper. Personliga egenskaper – exempelvis 
i form av en stark identitetskänsla – är inget som man i detta samhälle 
”bör eller får” kritisera. Det gör att risken för konfl ikter är stor:

…det är ju svårt att tala om för en kollega, eftersom jag 
kommer från samma skola och har jobbat som kollega till 
mina arbetskamrater. Tala om att man vill ändra någonting. 
Man måste ju hela tiden vinkla det ur elevens synvinkel 
och försöka få dom att förstå vad som skulle vara bra för 
den eleven. Naturligtvis oftast för fl era elever i klassen. 
Men det där är nog någonting man kan utveckla, tror jag, 
om man sätter det i system mera. (Specialpedagog; låg, 
mellan, hög) 

Det här citatet visar hur ”påträngande” för integriteten hos den andre 
man kan känna sig som specialpedagog, speciellt när man lämnar de 
specifi kt tekniska aspekterna av läraryrket, och rör sig i de personligt 
relaterade allmänsociala sfärerna. Det här är i vårt samhälle mycket 
socialt känsliga situationer, där vi diskuterar det Zygmunt Baumann 
kallar ”rätten att rita sociala rum” (Bauman 1995, s. 201 ff). Det upp-
står här lätt en utstötningssituation där specialpedagogen själv kan bli 
föremål för utstötningsprocesserna. I den mån man försöker jämkar 
man så gott det går och prövar olika strategier. Ja, den här pedagogen 
blir undfallande, på gränsen till utraderande: 

Så tänkte jag så här, att jag ska hålla på och ta reda på hur 
det går för dom. Det var ett dilemma ett tag. Om jag inte 
gör det då så kanske jag är ”ointresserad” och om jag gör 
det så kanske jag lägger mig. Jag tränger mig på. Men då 
bestämde jag mig för att till slut, då ringer jag upp och frå-
gar hur dom har det. Så erbjuder jag en bra bok som jag vet 
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om. Den får dom ju läsa eller inte läsa, men dom tar säkert 
emot den. (Specialpedagog; låg, mellan.) 

Några konstateranden kan göras utifrån citatet. Det första är upp-
levelsen av att det går lättare att bearbeta och förändra de tekniska 
”avpersonifi erade” delarna av en lärares yrkeskunskap. De delar som 
avskärmats från moralisk problematik på det mellanmänskliga områ-
det är svårare att ”ta i”. Det är så att säga lättare om man teknifi erar 
metodproblematiken. Det andra är att det är lättare om man bearbetar 
”via” någonting annat som är mindre personrelaterat. Det känns till-
fredsställande att slippa ifrån den obehagliga intimiteten. Detta förhål-
lande, eller ska vi kanske säga, denna tidstypiska moderna problema-
tik som formulerats i den sociala historiens sken, måste behandlas med 
stor varsamhet, just på grund av att som Baumann säger: 

…denna rätt [att rita sociala rum, min kommentar] är, kan 
man säga, den hårda kärnan i allt herravälde och förtryck; 
det är också det eftertraktade priset i kampen mot det rå-
dande förtrycket och en biljett till det framtida. (Bauman 
1995, s. 201)

Det fi nns alltså ett allerstädes närvarande ofta undangömt dilemma 
i vårdande. Detta gäller också pedagogiska arbetsområden, vilket 
med stark tydlighet framstår i intervjuerna. Det har att göra med 
balansgången mellan närhet och distans. Det har också att göra med 
den utbildningsfi losofi ska diskussionen om möjlig social närhet och 
dess förutsättningar i ett modernt utbildningsväsen. Denna fi losofi skt 
viktiga fråga blir en viktig pedagogisk fråga inte minst för special-
pedagogiken. Detta har som jag ser det upptäckts av de intervjuade 
och framstår även i kritiken av vad man menar vara en ”opersonlig 
utbildning” och i visionen av ett mer samförståndsgrundat utbild-
ningsväsende. Det uttrycks exempelvis i ideologiska teman som kritik 
av ”konkurrensen” och den ”teknifi erade människosynen”. Överhu-
vudtaget fi nns frågan tematiserad i upplevelser av svårigheter att 
komma ”nära” och samtidigt förändra något i en social situation. I 
samband med denna problematik kan man ställa en mycket viktig 
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specialpedagogisk fråga. Hur sätts normerna för en accepterande so-
cial samvaro där allas rättighet är att få uttrycka sina ståndpunkter och 
har rätten att säga nej? Frågan har också i ett brett perspektiv att göra 
med ett yrkesfälts eventuella normativa ståndpunkter: Finns det några 
normativt bindande ståndpunkter inom fältet och hur ska i så fall dessa 
se ut? Vilka procedurer kan man följa när dessa ståndpunkter skapas i 
en kommun? Jag återkommer till frågorna i diskussionen och ska här 
endast konstatera att en intervjuad lärare ser en normativ skiljelinje 
i samhället mellan vad han menar vara den sociala verksamhetens 
”vårdande” kultur med utbildningens ”mätande”:

Skolan är ju ett konkurrenssamhälle som är uppbyggt på 
att värdera människor i bokstäver eller siffror. Det är ju 
det som det går ut på. Medan man i socialen plockar upp 
skiten som egentligen samhället och skolan ställt till med. 
På något sätt. Men det fi nns alltså ett omvårdande, det är 
ju en omvårdande institution så att säga. Att se till att dom 
grundläggande behoven hos människorna blir tillgodosed-
da så att dom kan leva sitt liv. Och det är det inte frågan 
om i skolan. Den synen har inga lärare. (Specialpedagog; 
låg, mellan)

Läraren fortsätter att diskutera de olika kulturernas språk som ett ut-
tryck för de grundläggande skillnaderna. Han menar med en starkt 
kritisk blick på skolan, att den centrala skillnaden mellan de två kul-
turerna är att synen på individen är olika. Man är, menar han, i större 
utsträckning ”lärare för sig själv”, man vill som lärare förverkliga 
sig genom individen. Det är enligt honom en del av rollen som man 
tvingas in i när man går in i den diskurs som omger och påverkar lä-
raryrkets inriktning. Socialarbetarkulturen har, om man får tro den här 
läraren, en annan diskursiv kontext. Där ser man, enligt den erfarenhet 
han har, ”vikten av att se bort från sig själv. Man kan se bort från sig 
själv på ett annat sätt”. Jag vill påpeka att läraren är medveten om att 
han grovt generaliserar. Vad han försöker göra i sina uttalanden är att 
peka på en allmän tendens i skillnader som han erfarenhetsmässigt har 
upplevt mellan de båda yrkesområdenas diskurser. Således kan man 
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här uppdaga en generell specialpedagogisk problematik som kan de-
fi nieras som distinktionen mellan vårdmålen och utbildningsmålen.

De kulturella funderingarna kan också fi nnas på en annan nivå och 
i ett annat sammanhang. Vid några tillfällen dyker den diffust skuld-
belagda tanken upp hos den här pedagogen, och även hos andra, att 
den specialpedagogiska organisationen möjliggör en för hög allmän 
kravsituation inom det totala systemet. Att specialpedagogiska möj-
ligheter – exempelvis i den organisatoriskt avskiljda form som vissa 
individuella program eller centrumbildningar tagit sig – också driver 
dessa krav i höjden: 

[Angående en fråga från mig om hur hon ser på en eventuell 
utbyggnad och differentiering av de individuella program-
men, min kommentar] …jag är lite rädd för grundtanken 
där. Då kan det bli så här igen, att då behöver man inte 
förändra sig själv. Utan då petar man över till oss. (Speci-
alpedagog; gymn.) 

Den paradoxalt betingade villrådigheten om den egna specialpeda-
gogiska existensen, uttrycker hon i en refl exion så här på ett annat 
ställe i intervjun:

Men nu har vi sagt nej. Nu tar vi inte emot fl er elever i 
studiegrupperna. Det har också fått ringar på vattnet att 
dom försöker hålla kvar eleverna så länge som möjligt. 
Och om det är rätt eller fel det vet inte jag. Det kan ju också 
knäcka en om man tvingas vara kvar. Fast man inte vill. 
(Specialpedagog; gymn.) 

Även här fi nns en generell närmast politisk-fi losofi sk fråga förbor-
gad. Det är en specialpedagogisk fråga i den bemärkelsen att den 
handlar om individers sociala lidanden i utbildningssystemet. Skulle 
ett ”naturligt tvång” att ta hand om alla driva fram en allmänpedago-
gisk process mot förändrade attityder, som den här specialpedagogen 
antyder? Är ett sådant beteende moraliskt försvarbart? Hur ska vi 
förhålla oss till frågan om omhändertagandet av det enskilda akuta 
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lidandet och dess förhållande till en grupps sammantagna lidande? 
När jag diskuterade idéer om hur utbildningsinsatser i allmänhet och 

specialpedagogens allmänna arbete i synnerhet bör se ut, tog jag också 
upp frågor om vad som måste vara avgörande aspekter av den kunskap 
som eventuellt kan ligga till grund för en förändring av utbildningen. 
Nedan följer en beskrivning av hur svaren på dessa frågor kom att te 
sig. När jag diskuterat kunskapssyn med de intervjuade har jag sett en 
annorlunda bild än den jag fått i perspektivdiskussionerna.

Kunskapssyn
Kunskap och arbetssätt

Triaden kunskapssyn, arbetssätt, och sättet att organisera arbetet är sättet att organisera arbetet är sättet att organisera arbetet
enligt min mening nära förknippade med varandra. Jag ska fortsätt-
ningsvis beskriva några centrala och tämligen fast integrerade teman i 
materialet som främst rör upplevelser av arbetssätt. Här använder jag 
fortfarande en allmän kunskapssyn som horisont, men med expertroll 
och samarbete som specifi ka ingångsbegrepp vid analysen. Min struk-
turering av de avsnitt som följer är en teoretisk konstruktion som jag 
tillämpar för att försöka att skapa en tematisk tydlighet för läsaren. 
Verkligheten i form av det empiriska materialet är således betydligt 
mer komplex i sina sammanblandningar av vardagens motiv, ideo-
logier och handlingspreferenser. Jag anser att kunskapssynen är den 
avgörande bakgrundshorisonten i triaden, så jag börjar med den. 

Jag kommer att föra en generell diskussion om det förhållningssätt 
till kunskap som intervjumaterialet enligt min tolkning uttrycker. Jag 
kan givetvis inte säga att alla de personer jag intervjuat ”har” den 
kunskapssyn jag presenterar nedan, men jag kan med fog påstå att de 
kunskapsupplevelser som jag fortsättningsvis behandlar är vanliga. 
Den nedan beskrivna inriktningen på kunskapstolkningar är som jag 
ser det avgörande för hur fältets aktörer konkret arbetar ända ner till 
”verktygsnivån”, och upplysande för hur man organisatoriskt försöker 
lösa viktiga problem i arbetet. Den får också – på gott och ont – kon-
sekvenser för hur elevsyn och relationer byggs upp inom det lokala 
utbildningsväsendet. Den beskrivning av dominerande kun skapssyn, 
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som jag börjat skissa på nedan, har starka inslag av den hållning som 
inom de vetenskapsfi losofi ska resonemangen brukar benämnas för 
positivistisk – ett förhållningssätt till kunskap som har varit domine-
rande inom det moderna västerländska samhället.4

Distansering och kunskap

Det första intryck man får av den allmänna kunskapssynen är att 
kunskap är något som tas emot, eller något som överlämnas av ett 
subjekt till ett objekt. Jag får en upplevelse av att kunskap för fl era 
av de intervjuade är detsamma som ”paket” eller ”bitar” som kan 
överfl yttas från en person till en annan. Kunskapen är med andra ord 
förtingligad och individualiserad. En person (subjektet) överlämnar 
detta kunskapspaket till mottagaren (objektet), som sedan ska ansvara 
och assimilera det i sin förutvarande kunskapsstruktur. Den special-
pedagogiska rollen blir i ett sådant sammanhang naturligt nog att se 
till att assimileringen går så smidigt som möjligt. Gapet mellan den 
kunskap som redan fi nns ”i” objektet och i subjektet får inte bli för 
stort. Detta känner vi till från vissa utvecklingspsykologiska resone-
mang. Vi har lärt oss att objektet för kunskapsförmedlingen ska vara 
individuellt ”moget” för att ett adekvat mottagande ska vara möjligt. 
Detta är också idag, som jag tolkar intervjuerna, ett väl etablerat 
förhållningssätt till kunskap som innehåller två samhörande viktiga 
kunskapsaspekter: 1. subjekt–objektrelationen och 2. mognadsanpass-
ningen. När det gäller mognadsanpassningen av kunskapen innebär 
den för specialpedagogen, som jag uppfattat det, att kunna ”utgå ifrån 
elevens vardagskunskap”, och ”matcha” den med den ingående kun-
skapen (förmedlad av den vuxne). Det här är ett framträdande tema 
när man diskuterar kunskapssyn hos de utfrågade. Ett nyckelbegrepp 
är således mognad.

För att kunna ta emot dessa bitar av kunskap ska man vara trygg 
”för det är bara då som barnet kan ta emot det”. Men samtidigt kan 
man säga så här – vilket kan tyckas paradoxalt i anslutning till detta 
förhållningssätt till kunskap: ”och sen tycker jag att det är viktigt att 
betona att det är barnet självt som lär sig.” Man visar vägen och den 
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viktiga principen ”är att inte lära barnet”. Jag tolkar detta som att 
det manipulativa och strategiska handlandet i ett inlärningssamman-
hang är handlingar som åtminstone på ideologisk nivå förkastas. Det 
fi nns så vitt jag kan se en problematisk dissonans mellan upplevelser 
av kunskapens strukturer och synen på dess inlärningspsykologiska 
förutsättningar. Barnet måste lära sig självt, det är en fråga om egna 
”inifrån” kommande beslut. Tvång eller yttre sanktioner fungerar inte 
i ett inlärningssammanhang enligt mångas mening. Detta är en insikt 
som många lyfter fram när jag diskuterat relationer mellan lärare och 
elev. Ja, det är rentav en av de vanligaste delarna i de kunskapsteman 
som framträder. Men det fi nns – om vi ser till förtingligandemetafo-
rerna (exempelvis kunskap i bitsystem) – självmotsägelser i denna 
förståelseorienterade kunskapssyn. Jag ska nedan peka på några andra 
aspekter av detta förtingligande.

Kunskap är ett kumulativt bygge. Kunskapens bitar måste passa 
ihop i denna byggnad. Detta är en mycket gammal atomistisk dogm 
– framhållen i de traditionella undervisningsteknologiska ansatserna 
och nu återupptagen av de moderna datoriserade inlärningsspelen 
– som på ett eller annat sätt är mycket fast etablerad hos så gott som 
samtliga av de intervjuade. Till byggnadsdogmen hör att det tycks 
viktigt att börja bygga från ”grunden”. I annat fall så kan man helt 
enkelt inte resa sin konstruktion. Eller också blir konstruktionen skör 
och riskerar att falla. Det verkar inte heller vara möjligt att fullgöra 
sitt uppdrag som lärare om inte delarna kan fås att passa. Själva kär-
nan i den specialpedagogiska yrkesstoltheten ligger i att kunna vara 
byggherre för en väl genomtänkt kunskapskonstruktion.

Detta förhållningssätt får konsekvenser, menar jag, bl.a. för relatio-
nen mellan lärare och elev. Jag vill påpeka att det är konsekvenser både 
på gott och ont. Risken fi nns att lärare med detta synsätt blir den aktiva 
och eleven den passiva. Karaktären på relationen blir monologisk 
– från läraren till eleven. Till fördelarna hör en individuell anpassning 
av kunskapen som eftersträvas med detta förhållningssätt. Detta är 
en av specialpedagogikens traditionella hörnpelare och dess kanske 
främsta identitetsskapande betingelse. Säg den specialpedagogiskt 
verksamme som inte betonar det individuella i sitt arbetssätt.
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En tredje aspekt av detta förtingligande – denna konkretisering 
av kunskap – är att man måste ha med alla delar; kunskapen måste 
fullständigas; pusslet måste innehålla alla bitar. Detta uttrycks i föl-
jande citat: 

…man lappar och lagar om man inte får börja med dom 
när dom går i ettan. Det blir ju så. Och det är ju bara för 
dom att fatta och inse, och det försöker jag få vår rektor att 
förstå, att man måste börja från grunden. Det är där man 
måste börja. (Speciallärare; låg) 

Kunskapssyn, som jag ser det, möjliggör och utvecklar arbetssätt. 
Denna ”syn” är oerhört central när man diskuterar eventuella möj-
ligheter för förändringar inom ett yrkesområde. Kunskapssynen är 
grunden för hur man tänker om den pedagogiska handlingen – den 
”bästa metoden”. Så här säger en speciallärare om samarbete med en 
klasslärare angående bokstavsinlärning i ettan:

Så tar vi en liten snabbkoll. Hur verkar det gå? Ska vi 
fortsätta med den? Ska vi låta dom jobba vidare? Ska vi 
stoppa någon? Ska vi gnugga vidare? Ska någon ha mera? 
Och då blir det min uppgift att göra fl er arbetsblad om det 
gäller O eller A eller S eller nånting och sätta in på dom här 
eleverna som inte är klara. (Speciallärare; låg)

En förtingligad kunskapssyn kan i olyckliga fall utveckla ett arbets-
sätt som för tankarna till sjukgymnastens. Kunskapsinsättande kan 
göras färdigt. ”Att lära sig” kan avslutas. Man kan bli ”frisk” och med 
lärarens hjälp ”befriad” från okunskap och gå vidare. Kunskaper är 
något som repareras ungefär som en bilmekaniker reparerar en bil. 
Momenten följer nödvändigtvis efter varandra i en logisk i förväg 
ordnad följd:

Gå ett introduktionsår först och reparera kunskaper från 
nian. Det blir lite mjukstart och sen går man tre år och 
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klarar av det på fyra år och gör det bra. (Specialpedagog; 
gymn.)

En del kunde ju läsa fl ytande, men dom fi ck i alla fall gå 
igenom djupstridiga ord innan jag släppte dom. Och på så 
vis så vet man ju var alla ligger, och vilka som befanns ha 
svårigheter. Alla kunde läsa när dom kom upp till fyran. 
Men sånt fi nns inte nu. Vi har inte tid med dom här barnen. 
Nu får vi lappa och laga. Och det är ju förskräckligt synd 
för dom här barnen. (Speciallärare; låg, mellan) 

Så checkar vi upp, kan vi gå vidare även med dom här som 
har väldigt bråttom. Vi måste liksom hejda då någon vecka. 
(Speciallärare; låg, mellan, hög)

Detta traditionella kunskapsperspektiv har i fl era läroplaner pro-
blematiserats i form av exempelvis: för mycket faktakunskap, att 
upplösa frontalundervisningen, att det behövs mer av gruppbaserat 
inlärande, att problemlösande inlärning är all inlärnings grundpelare, 
att själv söka sin kunskap, eller senast, ”att kunskapa”. Perspektivet 
kan tyckas märkligt svårförändrat. Jag menar dock att dess resistens 
kan förstås om det sätts in i ett samhällsteoretiskt sammanhang. Jag 
ska göra detta i anslutning till en kritisk diskussion om det moderna 
samhällets ”ockupation av livsvärlden”5 (se även nedan s. 177). Det 
paradoxala är att trots att det fi nns ett väl specifi cerat motstånd som 
är accentuerat i centrala dokument, tycks inriktningen vara på väg att 
återta sina styrkepositioner.

En annan vanlig kunskapsnära metafor skulle kunna placeras på det 
biologiska området eller kanske snarare inom det fysiologiska. Det 
handlar också här om synsättet att inlärningen måste vara i fas med 
utvecklingen hos eleven. Metaforen kan uttryckas som att elever kan/
ska fångas upp. Detta uttryck relateras ofta i intervjuerna till någon 
form av (felaktigt uppfattad?) utvecklingspsykologisk tankemodell. 
Idealtypiskt kan denna metafor beskrivas på detta sätt.6 Det gäller 
t.ex. att fånga upp på ett tidigt stadium för att (den negativa) utveck-
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lingen inte ska springa ifrån de möjliga tillrättaläggande tillfällena 
– dvs. då något kan göras. Vissa tillrättalägganden måste så att säga 
fångas i fl ykten på vissa bestämda tidpunkter, annars är det för sent. 
Tillfället kan försvinna för alltid. Pedagogik och utvecklingsstadium 
måste noga hänga ihop. För att förstå detta allmänna förhållningssätt 
till kunskap krävs en kunskapsfi losofi sk utredning med betoning på 
mognadsbegreppet. Det krävs också en diskussion om specialpedago-
gikens traditionella vetenskapliga relationer. Vilken typ av teoretiska 
resonemang har varit vanliga inom detta fält?7

Men det fi nns också en mera fysisk aspekt hos denna metafor, 
speciellt när den gäller utagerande barn. Ett taktilt omfamnande för 
att sansa och då också för att kunna rikta blicken mot problemet. Att 
ge andra lärare möjligheter att ”se” dessa barn. Förutsättningen för att 
förstå är att a. först se, därefter måste man b. ”förstå sig på”. När man 
sedan sett och förstått, har förutsättningen lagts för att också kunna c. 
utveckla metodiska möjligheter för återställandet. Det är dessa speci-
ella metodiska komponenter som specialpedagogen skall, menar man, 
vara expert på att utveckla. Den rätta pedagogiken uppfattas som en 
strängt reglerad och hierarkisk trestegsverksamhet. En förutsättning 
för att kunna se är att problemen avskiljs från det allmänna. Detta är 
förutsättningen, som den framstår i intervjuerna, för att läraren ska 
kunna rikta sin blick på det relevanta och planera för den sofi stikerade 
kunskapskonstruktionen. 

Avskiljning

Ett tema som också rätt ofta kommer upp är det som rör avskiljnings-
problem. När man har egna elever som utgångspunkt för refl exioner 
kring arbetssätt, är dessa refl exioner tämligen ofta inbäddade i tankar 
om avskiljningens betydelse för hur väl kunskap på olika sätt kan 
inhämtas av elever som lever i besvärande inlärningssituationer. 
Många tampas här med ideologiska inre och yttre konfl ikter in-
för ställningstaganden till avskiljning av elever från den ordinarie 
skolverksamheten. Också här är det skillnader mellan ideologi och 
handling. Argumenten för att göra mindre grupper är ofta av den ka-
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raktären att avskiljning inte är bra, men en nödvändig handling och 
bättre än ett integrerat alternativ för vissa elever, om man tar hänsyn 
till den besvärliga situation dessa befi nner sig i. ”Ideologiskt” är de 
fl esta generellt mot att avskilja, men som en arbetsmodell, för att 
lindra ”akut nöd och enskilt lidande” hos elever, argumenterar man 
gärna för denna. Den akuta nöden skildras ofta med termer som 
beskriver utstötningsprocesser i klassrummet, inlärnings- och/eller 
koncentrationssvårigheter. Orsaken ses av många som tröghet och 
bristande fl exibilitet hos utbildningsverksamheten. Avskiljningsre-
sonemangen är ett bra exempel på att ideologi och handling hos 
pedagogiskt verksamma inte så ofta kan följas åt. Den här pedagogen 
pekar på problemet med utstötningen:

Det kanske inte passar att ha dom i den här röran. Det är 
svårt att vara konkret. Det måste vara någon som förstår sig 
på dom här barnen helt enkelt. Som inte säger bara att dom 
vill bli av med dom. (Specialpedagog; låg, mellan)

Argumenten för att avskilja kan, som vi ser i citatet ovan, fokusera 
både den sociala problematiken, men även för vissa enskilda elever 
den kunskapssituation dessa nu befi nner sig i. Jag ska fortsätta genom 
att närmare granska hur kunskapssyn, inlärningssyn och synen på 
avskiljningsproblematik sammanfaller.

Det fi nns således gott om argument för att, åtminstone under en 
kortare eller längre period, avskilja de elever som på olika sätt inte når 
upp till de krav som ställs i undervisningen. Allmänt kan jag säga att en 
segregerad undervisning inte alls uppfattas som något gott i sig, annat 
än i undantagsfall. Det är i så fall fråga om att man anser segregeringen 
vara bra för exempelvis enskilda metodiska infallsvinklar på proble-
men: Det är bättre förutsättningar för inlärning i den avskilda miljön. 
Det är en plats där man kan få lugn och ro för sin inlärning.

De vanligaste argumenten för segregering är det jag vill kalla en 
negativ segregeringsideologi, dvs. att en avskild miljö ger bättre möj-
ligheter att ”inhämta” kunskapen som ska ”läras ut” än det integrerade 
alternativet som står till buds. Här fi nns argument av typen ”om det 
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inte vore för att…”. Ett annat vanligt segregeringsargument är att vi 
måste lyfta ut för att skydda de andra eleverna och även läraren. Lä-
raren ”går på knäna”, andras kunskapsinhämtande hämmas osv. Här 
nedan har jag tematiserat de argument som på olika sätt är relaterade 
till kunskaps- och inlärningssyn och som jag menar på olika sätt, i 
enlighet med sin karaktär, förespråkar en avskild miljö: 

1. Barn med svårigheter behöver komma ifrån det ”som surrar runt 
omkring”. Dom behöver en undervisning som ”precis möter det behov 
dom har i inlärningssituationen som är ett hinder för dom i vardags-
situationer inne i klassrummet.” Här är det, som vi ser, inte kunskaps-
problematiken som diskuteras utan snarare en relationsproblematik i 
klassrummet och mognadskriteriet som är den huvudsakliga grunden 
för argumentationen. 

2. I det andra temat kan man förstå avskiljningsargumenten utifrån 
den kunskapssyn jag beskrivit ovan, ty med en förtingligad kunskaps-
syn får också avskiljningsargumenten en speciell, konkretiserad och 
tidsfokuserad form: ”De annorlunda barnens” behov är såna att de 
behöver ”mer” av undervisning (obs inte en annorlunda undervisning), 
mer av föräldrakontakt, mer av planering för fritiden. Det gäller i ut-
talandena överhuvudtaget en mer kontrollerad undervisningsform. En 
form där problemet kan hållas under strikt kontroll av läraren. Allt 
detta ”merarbete” med problemen tar givetvis mer tid. Det fi nns mer 
tid per elev för detta om man arbetar med mindre grupper och har fasta 
kontakter med vissa lärare. Därför måste andra lärares resurssituation 
ändras om alla elever ska kunna undervisas tillsammans. Men någon 
lärare påpekar i ett förslag till lösning på tidsproblematiken, att detta 
också är en fråga om attityder till skolan som arbetsplats. Lärararbetet 
måste uppfattas som ett 8–5 jobb, som alla andra jobb. Först då kan 
barnen med extrabehov få sina rättmätiga behovskrav tillgodosedda. 
Den här kategorin elever – de elever som inte ”är mentalt förberedda” 
för en tilltagande teoretisk ”komplexitet” i skolan:

…är inte studiemässigt förberedda att klara av dom här 
utbildningarna. Jag befarar en stor utslagning om vi inte 
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gör något radikalt. Samtidigt har man i gymnasieskolan 
av hävd och tradition en kategori lärare – dom fl esta är ju 
tidiga 40-talister, dom fl esta har jobbat på den tiden när 
gymnasieskolan tog in 60–70 procent av eleverna – som 
är teoretiker och som inte har behövt konfronteras med en 
elevgrupp av den här typen. Som över huvud taget inte 
klarar av den här rollen om vi inte ger dom stöd och utbild-
ning. (Rektor; gymn.) 

3. I det tredje temat relateras avskiljningsargumenten till planerings-
problematik och samarbetsrelationer. Lärare måste se hela gruppen 
elever som sina gemensamma problem, säger man. Därför måste 
också lärarnas arbetstider på sikt ändras. De annorlunda barnens verk-
samheter måste planeras mer ingående. Dessa verksamheter kräver 
ett intensivt samarbete, just på grund av att deras hemsituation är mer 
annorlunda än de vanliga barnens. De har exempelvis inte extrastö-
det (”de åker inte snålskjuts på”) från omgivningen. Kunskapen kan 
bara, åtminstone för dessa elever, bara inhämtas i skolan. Också här 
är kunskapen konkretiserad till skolkunskap, som följaktligen hämtas 
just i skolan. Detta (dvs. att ”ge” mer) kan man resursmässigt och 
attitydmässigt stödja i en segregerad miljö – om den är baserad på 
samarbete. Den segregerade miljön lyfts fram som en idealmodell för 
skolverksamhet över huvud taget och samarbete i synnerhet:

Det här med konkurrens, det tycker jag har försvunnit här 
[Skoldaghem, min kommentar]. Vi konkurrerar inte med 
varandra om att vara bäst på att göra olika saker utan vi 
försöker att hjälpa till. Och speciellt under den här termi-
nen med dom här nya som har kommit hit. Det hela har 
satt sig så att säga under åren som gått. (Specialpedagog; 
låg, mellan)

Vi får inte bli större än det här för då måste vi släppa det 
här med vårt lärarlag och det här att vi jobbar så nära. 
Och då tror jag att vi försvinner ut i periferin på något vis. 
(Specialpedagog; gymn.)
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Det framgår av citaten att det kan fi nnas ett för de inblandade olösligt 
ideologiskt dilemma inbyggt i ett ställningstagande för avskiljning, 
snarare än en ensidig tro på avskiljning i sig. Det handlar om en prag-
matisk avskiljningsintention. Det blir en fråga om att väga fördelar 
och nackdelar för eleven mot möjligheter och problem som den sere-
gerade miljön skapar för eleven. En segregerad miljö har därvidlag 
möjlighet att utveckla positiva attityder till arbete med elever i kom-
plicerade inlärningssituationer. Det går inte under de rambetingelser 
som råder i den allmänna skolan, inom ett i grunden felaktigt system. 
Ett vanligt ställningstagande inom detta segregationstema är att man 
dock inte bör förtröttas att försöka förändra den vanliga skolan. Spe-
ciallärare bör i detta avseende fungera som förebilder – ”en god mo-
dell”, som en av de intervjuade uttryckte det. De positiva attityderna 
inom den segregerade miljön ska kunna ”sprida sig” till det allmänna 
systemet. Med den sista kommentaren uttrycks den specialpedago-
giska huvudparadoxen att specialpedagogiken bör verka för sitt eget 
avskaffande:

Att dom [specialpedagogerna, min kommentar] blev lite 
starkare då, så dom inte kröp in i sina rum och satt där med 
sina barn utan gick ut. Vara den här spjutspetsen gentemot 
skolan och samhället. Att försöka påverka istället för att 
krypa undan. För dom kommer alltså att strypa sig själva 
så småningom. (Specialpedagog; låg, mellan) 

4. Största ”specialpedagogiska” problematiken idag är inte de direkta 
inlärningsproblemen. Det är inte de gamla läs- och skrivproblemen 
som dominerar. De är följder av oro; svårt att sitta still; ”myror i 
byxorna modellen”. Detta är lärares svåraste problem idag. Det är det 
som skapar kraven på segregation. Man ”faller ur” undervisningen i 
klassrummet. Trycket blir för stort från omgivningen. Specialpedago-
gen reducerar detta tryck när han arbetar avskilt. Temats negativa för-
ståelse av den nödvändiga segregeringen tar fasta på undervisningens 
ofullkomlighet. Undervisning bör (om det är resursmässigt möjligt) ha 
ett brett perspektiv. Det breda perspektivet innebär föräldrakontakter, 
kontakter med myndigheter osv. Vanliga skolan har inte en chans att 
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nå upp till det. ”Det ligger på resursnivån.” Avskiljningen ser i bästa 
fall till att detta breda arbete blir möjligt. Men om dessa resurser 
satsades på den integrerade formen? Då ser man risker att resurserna 
enligt traditionell modell övertas och äts upp av de starkare grupperna. 
Segregationen möjliggör skyddade enklaver, till priset av den sociala 
ensidigheten. Återigen ser vi den negativa argumentationen för den 
segregerade formen.

5. Det femte temat pekar på ett specialpedagogiskt dilemma, nämli-
gen de vanliga lärarnas (orimliga) kunskapskrav och krav på snabba 
förändringar hos elever. Genom att fl ytta ut och behandla överlämnar 
man problemen till någon annan – som också hamnar i en orimlig 
situation. Specialpedagogen uppfyller önskemål som utifrån en annan 
kravsituation vore obehövlig:

Jag menar vi sitter här och har elever som har haft i princip 
privatundervisning på grundskolan och ändå inte lyckats. Då 
ska vi kunna ta hand om dom, trolla på ett år för att föra dom 
vidare ut till ett program. (Specialpedagog; gymn.) 

Det fi nns sålunda ett starkt tryck från omgivningen på att avskilja. 
Man vet att detta inte är möjligt ”men man vill tro det”. Det är en 
atitydfråga. Det gäller att de andra lärarna ser på sin egen roll på ett 
annat sätt. Inte förr kan vi få en acceptabel situation för svagheter i 
utbildningen. Istället för att ändra speciallärarrollen, bör man få ett 
bättre samspel mellan de hjälpbehövande och undervisningen. Då 
först kan man också avvärja segregering, och då kan skolan bli en 
arbetsplats för alla, för personal såväl som för elever. 

Resonemangen som förs om avskiljningsproblematik är som jag 
sett det ofta aspekter av en bakomliggande ideologisk vision om en 
skola, som är fl exibel både till sin organisatoriska form och när det 
gäller samarbetet inom och mellan organisationens olika delar. Sam-
arbete, avskiljning och kunskapssyn kan i det skenet tolkas endast 
som olika sidor av samma mynt. 

Vi ska gå vidare genom att närmare penetrera upplevelser av sam-
arbetet med de elever som många upplever vara svåra att undervisa. 
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Jag har här satt visionerna av samarbete i bakgrunden och koncentrerar 
mig på den konkreta samarbetsproblematiken som den upplevs av de 
intervjuade. 

Samarbete
Allmänt om samarbete

Begreppet samarbete genomsyrar hela intervjumaterialet och är det 
starkast framträdande temat i intervjuerna. Alla talar om det, antingen 
för att det är så svårt att få till stånd, eller för att man känner sig nöjd 
med en samarbetssituation som är förhanden. Jag har ett intryck av 
att det är det första som är den vanligaste aspekten av temat. Samar-
bete sägs vara positivt på fl era sätt. En genomgående legitimering av 
samarbetet på en skola är att ”det känns i väggarna” och smittar av 
sig till eleverna som på detta sätt får en mer harmonisk bild av hur 
relationer kan vara. 

I den här delen av resultatet tar jag upp hur det goda och utveck-
lande samarbetet uppfattas. Med andra ord det samarbete som resul-
terar i förbättrade situationer för barn och ungdomar i kommunen 
i allmänhet och för dem som är svåra att undervisa i synnerhet. I 
nästföljande avsnitt får vi anledning att återkomma till den centrala 
samarbetsproblematiken med ett exempel från vardagen och de spe-
cifi ka problem som har presenterats för mig (se nedan s 105 ff). Jag 
ska dock inleda med att beskriva några av de intervjuades allmänna 
teoretiska uppfattningar om samarbete – speciellt det som är inriktat 
på att lösa skolproblematik i elevvårdssammanhang. Som jag ser det 
är det här ett område där teori och praktik sällan möts. De teoretiska 
ståndpunkterna tillåts sväva fritt medan de praktiska svårigheterna 
synes upptagna med den akuta komplexiteten. 

Det märks tydligt i det empiriska materialet att samarbetet inom 
elevvården av de fl esta ses som något som ofta är ”jobbigt”, men nöd-
vändigt. Det framhålls ofta som ett ”problemområde” som är viktigt 
att utveckla och förbättra. Inte minst för att utnyttja de resurser som 
fi nns på bästa sätt. Några av problemen är att man ”talar förbi” var-
andra, och att det är svårt att få sina synpunkter respekterade, andra 



Resultat  89

”förstår inte vad man menar” – eller ”man vill inte förstå”. Man blir 
behandlad som luft. 

Rent allmänt kan sägas att många på en teoretisk nivå har klara 
bilder av hur ett väl fungerande samarbete kring elevvård utvecklar 
”bieffekter”, i form av exempelvis känslomässigt stöd inom perso-
nalgruppen som förbättrar ”verkan av” de förefi ntliga resursernas 
användning. Ett bra samarbete är oljan i maskineriet som förbättrar 
verkningsgraden för de resurer som satsas. De fl esta intervjuade pe-
kar på att det är nödvändigt att resonera om och samplanera resurs-
användningen i dagens krympande ekonomi. Det goda samarbetet 
är således en stark del av visionen av den goda specialpedagogiska 
planeringsverksamheten. Materialet uppvisar också åtskilliga exempel 
på att dylika planeringstillfällen fi nns till i avsevärd mängd. Ändå 
uttrycker intervjuerna generellt att något ”fattas” i samarbetssitua-
tionerna. Tillfällena fi nns, men missnöjet med samarbetsprocess och 
resultat uttrycks ofta. Samplaneringen blir vid många tillfällen till en 
död byråkratisk rutin utan egentligt samförstånd för de intervjuade.

Många av de intervjuade har även upplevt fl era besvikelser och 
problem i anslutning till den ”grupp  dynamik” som utlösts när samar-
betsinitiativ tagits.8 Man når vid många tillfällen inte fram. Dynami-
kens positiva sidor idealiseras ofta, med en varierande terminologi, 
som främst ”ångestupplösande” och ”emotionellt stödjande”: 

…om man fungerar bra ihop då orkar man mycket mer för 
man slipper gå hem med en massa ångest, för den kan man 
avbörda sig när man är i skolan. För att gå in i sitt klassrum, 
stänga dörren när det är ett jävla liv, då får man gå hem och 
må dåligt. (Specialpedagog; låg, mellan)

Samarbetet uppfattas inte i den visionära beskrivningen enbart som 
emotionellt stödjande. En annan uppfattning av samarbete som ute-
lämnat konkurrens- och positionskamper mellan anställda, är att ar-
betskvalitén i fråga om idérikedom förstärks. Samarbete upplevs som 
en nödvändig kreativitetsbetingelse. Utan samarbete uppstår rutinise-
ring. Skolans kollektiva kunskapsgrund för elevvårdsinsatser får en 
chans att växa och utvecklas:
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…man känner att alla tar ansvar för varann. När det går åt 
skogen är det alltid någon som backar upp. Och när man 
ska hitta på saker, idéer och sånt där så korsas idéerna mel-
lan varann och dom blir bättre. Dom växer. (Speciallärare; 
låg, mellan) 

Det ideala samarbetet är således ett samarbete på allas lika villkor 
där ”idéerna korsas” och alla är och vågar vara aktiva. Men vissa 
uttrycker också andra positiva resultat som man kan se framför sig 
endast om man samarbetar. För den här läraren bör samarbetet i 
skolan vara den kunskapsmodell som för eleven pekar på framtida 
mänskliga arbetsrelationer över huvud taget i samhället. Har man en 
idé om, menar hon, att genuint samarbete befrämjar det man tror på, 
dvs. i detta fall ett på sikt annorlunda och mindre konkurrensinriktat 
samarbete i samhället, så bör skolan med kvalitativt högstående och 
utvecklande samarbetsmodeller på ”alla nivåer” lägga grunden för 
denna alternativa framtid. Skolan innebär för henne platsen där den 
politiska ”kampen” i fråga om ett mänskligare samhälle i framtiden 
tar form och förmedlas. Hennes arbete i skolan blir på så sätt ett medel 
och en modell för en politisk vision:

Jamen, det [samarbetet, min kommentar] är ju det vikti-
gaste egentligen för att man ska kunna förändra skolan 
och så småningom förändra samhället. Det är ju där allting 
börjar och inte i familjen. I skolan. Och ska vi fortsätta att 
slåss [om resurser, min kommentar] i skolan då, som jag 
tycker att man gör i skolan, man är väldigt oförstående när 
det gäller mänskliga relationer – då lär ju barnen sig det 
också. Det ligger i luften på nåt sätt. Jag pratar så generellt 
här. Det fi nns ju skolor där det fi nns det här också [ett bra 
samarbete, min kommentar]. (Speciallärare; låg, mellan)

Samarbetsidéer och idéer om kunskapsutveckling är således nära re-
laterade till varandra i intervjumaterialet. Jag ska nu mer koncentrerat 
rikta mitt intresse mot formuleringar om det specialpedagogiska ar-
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betssättet och studera upplevelser av praktiken. Därvid fokuserar jag 
på intervjusvarens uttalanden om handlingar och intentioner bakom 
dessa handlingar. Det har fallit sig naturligt att också fortsättningvis ha 
ett övergripande kunskapsperspektiv som horisont. Härvidlag kommer 
jag att ställa frågor om den allmänna specialpedagogiska kunskaps-
identiteten i förgrunden.

Samarbete och motsättningar

Mycket ofta ses huvudproblemet med samarbetsfrågor av chefsper-
soner som en fråga om kompletteringar. De olika elevvårdande po-
sitionerna och de pedagogiskt verksamma ska passa ihop i en stor 
metafysisk kunskapsenhet för att man så effektivt som möjligt ska 
kunna verka för de s.k. svaga barnen. Kompletteringarnas effektivi-
tetsaspekter har ofta fl era undertoner. En är givetvis att hjälpen ska 
bli så bra som möjligt för de elever som behöver den. Summan av alla 
yrkesspecialitéer upplevs som något mer i effektivitetshänseende än mer i effektivitetshänseende än mer
de enskilda yrkena var för sig. Men det fi nns också andra undertoner 
hos kompletteringsresonemangen, exempelvis de ekonomiska. Så här 
defi nierar en förvaltningschef i en av kommunerna målsättningen med 
samarbete: 

Avsikten med samarbete är att bygga upp nätverk kring 
elevvårdsfrågor. Problemet med det hittillsvarande sam-
arbetet är att det fi nns ”gråzoner”, dvs. områden där man 
inte riktigt vet vem som ska ta ansvar inom dessa zoner. 
Man dubbelarbetar. Därför har jag aviserat att alla inom 
elevvården ska beskriva sin kompetens – vad man är bra 
på – så att alla ägnar sig åt sitt kompetensområde. (För-
valtningschef)

Samarbete kräver således med denna kunskapssyn omfattande defi -
nitioner och specifi ceringar. Vi är tillbaka vid den förtingligade kun-
skapssynen. Med en materialiserad syn på kunskap är denna syn på 
samarbete enligt min mening något som faller sig naturligt. På ett 
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diffust sätt ser också den här chefen en låg verkningsgrad och en eko-
nomiskt osund – i betydelsen ekonomiskt slösaktigt, ”dubbelarbete” 
– situation i ett ospecifi cerat samarbete. 

Att accentuera defi nitioner och avgränsningar av olika kompetenser 
på skolan medför att man på köpet får ett konkurrerande system av 
expertroller. Standardiseringen av skolornas kunskapsområden tycks 
vara mycket vanlig idag (se även ovan s. 77 ff). De olika po sitionerna 
är inbegripna i ”inmutningar” av sina områden. Det är mycket tydligt 
när det gäller den specialpedagogiska rollen. 

Expertpositionen är det moderna samhällets svar på en differen-
tierad yrkesvärld. Det går lätt att se att expertrollen väcker många 
frågor och känslor hos de intervjuade i mitt material. Specialpeda-
gogen utsätts ofta för kritik framförallt från speciallärarna. Kritiken 
gäller den ”konkurrens” som expertrollen upplevs frambringa, det 
gäller t.ex. expertens kunskapsanspråk. Det fi nns alltemellanåt såle-
des mycket negativa upplevelser av samarbete med experter. Blotta 
termen tycks frammana statusproblematik. Många gånger sker detta 
i det tysta. Expertrollen väcker eller kräver på ett motsägelsefullt sätt 
behovet av ett framlyftande av det ”egna” kunskapsinnehavet och den 
egna beteenderepertoiren – framför den andras. Den här svårigheten, 
att både vara expert och icke-expert, är ofta tydlig då man kommer 
tillbaka till sin gamla arbetsplats. Den moderna bilden av en expert 
är också sinnebilden för den kunskap och de handlingar som är ohan-
terbara och ouppnåeliga för andra. Det är sannerligen frågan om en 
välmodulerad balansgång för ”återvändaren” som tänker ikläda sig en 
expertroll – inte minst under första skedet. Särskilt svårt kan det som 
sagt vara att komma tillbaka till en arbetsplats där man länge haft sin 
roll i samarbetet och ska ”ersätta” den med en annan. Jag ska strax ge 
ett exempel på detta behov av ”försiktighet” nedan. Men först ställer 
vi oss frågan hur en situation är beskaffad som är fri från expertrollens 
stigma. Det har att göra med en nedmontering av det ”mystifi erade” 
(som expertpositionen kan skydda från insyn). Så här säger en erfaren 
speciallärare. Goda samarbetssituationer är fria från konkurrens:

…då hamnar man på samma nivå på något sätt, man jobbar 
tillsammans, då hamnar man på samma nivå. Då är det inte 
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konkurrens utan då är det samarbete förhoppningsvis. Då 
blir man inte mystifi erad för att då är man avslöjad också. 
(Specialpedagog; låg, mellan) 

Om dessa förhållningssätt gentemot experten får fotfäste i en lärar-
grupp kan det givetvis få mycket negativa konsekvenser för expert-
verksamheten som sådan (per defi nition) – om inte motstrategier 
arbetas fram som tillfälligt kan lägga lock på svårigheterna. Jag ska 
ge ett exempel (ett citat som jag ovan använt i ett annat resonemang, 
se s. 73 f), där samarbetet blev ”fel” från början. 

En specialpedagog i färd med att etablera sin roll och starta sam-
arbetet fi ck erfara det ofta svåråtkomliga motstånd som kan väckas 
om inte en viss återhållsamhet iakttages till en början. Han försökte 
på fl era olika sätt arbeta med att få ett fotfäste i gruppen: 

Ja, jag försökte lyssna efter det som dom ville ha hjälp 
med. Så tänkte jag så här att jag ska hålla på och ta reda 
på hur det går för dom. Det var ett dilemma ett tag. Om 
jag inte gör det då kanske jag är ointresserad och gör jag 
det så kanske jag lägger mig i. Jag tränger mig på. Men då 
bestämde jag mig för att till slut då att jag ringer upp och 
frågar hur dom har det. Så erbjuder jag en bra bok som jag 
vet. Den får dom läsa eller inte läsa, men dom tar säkert 
emot den. (Specialpedagog; låg, mellan) 

Ett positivt orefl ekterat icke-strategiskt samarbete är svårt att beskriva 
och formulera grundförutsättningarna för. Frågar man varför det blev 
bra ”just då”, blir svaren ofta diffusa. Ett visst mönster framträder 
dock. Det måste för det första vara något man ”bestämt sig för”, 
något som ”man vill”. Det får inte heller vara påtvingat av någon 
utomstående, exempelvis en expert. Man är mycket känslig för detta 
”påtvingande”. Är något påtvingat väcks motståndskänslorna. Hand-
lingarna tycks då intuitivt mätas efter en maktskala. Det verkar också, 
för det andra, vara så att där de informella avspända situationerna är 
vanliga, till exempel där man otvunget festar tillsammans, där fung-
erar ofta också samarbetsrelationerna i yrkessituationer bättre. De 
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naturliga relationer som festsituationer skapar tas så att säga med i de 
mer formella situationerna. Det är givetvis här legitimt att inveckla 
sig i komplicerade orsak–verkan resonemang, men det framstår dock 
tydligt att positivt samarbete oftast omnämns i anslutning till otvungna 
situationer. Det otvungna är det tvungnas förutsättning. Det informella 
blir, menar man, det formellas förutsättning. Under de informella träf-
farna bygger man upp tillit och grundlägger samarbetsstrukturer som 
används ”när det är allvar”: 

Vi försökte alltså gå in för att få samverkansgrejer, enkla 
saker bara. Som vid påsk kom vi på att vi köper semlor och 
Festis och träffas uppe i aulan och snackar. Vi tittar på fi lm 
och så gjorde vi det. (Specialpedagog; låg, mellan)

Motsättningar – ett exempel

I samarbetsfrågor talar man ofta om etablerade orubbliga samarbets-
strukturer. 

Nedan följer ett exempel på hur en motsättning på individnivå kan 
utvecklas mellan två näraliggande yrkesområden.9 Jag försöker spegla 
utvecklingsförloppet i de citat som skildrar motsättningen. Jag försö-
ker också skildra de strategier som av de inblandade upplevs kunna 
ha medverkat till en mer gynnsam utveckling. Detta nödvändiga kal-
kylerande är som jag ser det en olycklig del av förutsättningarna, som 
visserligen kan lösa motsättningarna på kort sikt men en långsiktig 
lösning kräver fundamentala omprövningar av kommunikationsför-
hållanden. 

Jag kallar den expert som inte är pedagog för ”icke-pedagogen”. 
Nedanstående text kan också vara ett exempel på skillnader i yrkes-
innehåll mellan ett elevvårdande pedagogiskt arbete och ett icke-pe-
dagogiskt. Det kan också vara ett exempel på ett strategiskt handlande 
som till slut slår tillbaka på samarbetet. Icke-pedagogen har etablerat 
ett mångårigt starkt förtroende bland både sina chefer och andra lärare. 
Detta ironiseras över av pedagogen:
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Dom har nästan en personlig XXX har jag en känsla av 
också. Att tack vare henne klarar dom av elevvården. Det 
är så jag känner det. Mycket starkt knutna är alla chefer på 
de här områdena… Hon sitter där inne på expeditionen i 
ett rum där och tar emot. Föräldrar, barnen träffar hon inte, 
och lärare eller annan personal handleder hon. Hon har inte 
tagit kontakt med mig en enda gång, fast hon vet att jag 
jobbar där. (Specialpedagog; låg, mellan)

Under året som går intensifi eras avståndstagandet av icke-pedagogen, 
enligt pedagogen. Båda har kontakter med samma föräldrar, men ”på 
var sitt håll”. Vid elevvårdsmöten ifrågasätter man varand ra. Pedago-
gen upplever sig alltmer obstinat och ensam i sitt agerande:

Så när jag säger nånting så ifrågasätter hon det direkt. Jag 
står ju på mig men det är det ingen annan som gör. För hon 
är ju XXX och vet ju bäst när det gäller XXX då vet hon. 
Därför är det nästan aldrig någon som säger nånting emot 
henne. Men när jag har kommit så har ju jag ifrågasatt en 
del – det hon gjort också. Inte av illvilja utan för att få prata 
om det. Så jag har känt mig direkt motarbetad av henne. 
(Specialpedagog; låg mellan)

Motsättningen tar konkret form senare under året i arbetet med en 
elev, som dömts ut av icke-pedagogen, som ett fall som inte är något 
för ”vår utbildning”. Det fanns dock enligt pedagogen åtskilligt kvar 
att göra för denna elev:

…alla som har att göra med fl ickan på hemmet samlar vi 
nu och tänker igenom vad som är problemet, och hur vi 
kan göra. För vi måste göra på samma sätt. Man måste 
veta vad den andra gör. Vi måste försöka förekomma så 
att hon inte råkar in i alla de här bråken jämt. Så slöjd- och 
gymnastiklärare och alla lärare som har vakt på gården 
måste veta om det här. Vi måste också ge henne kortare 
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slöjdtid före gymnastiken så att hon kan komma i tid. Vi 
måste träffa föräldrarna och göra ett handlingsprogram. 
(Specialpedagog; låg, mellan)

Pedagogen uppfattar icke-pedagogen som handlingsoförmögen, när 
det egentligen handlar om att ha två infallsvinklar till sitt arbete. 
Den lärare som varit inblandad i processen står som åsnan mellan 
två hötappar. Hon får bannor av icke-pedagogen för att hon handlar 
tillsammans med pedagogen utan dennes vetskap. Enligt pedagogen 
så bottnar detta drama i okunskap om respektive roller:

Jag skulle väl kanske ha försökt informera henne lite grann 
om min utbildning och mitt sätt att vilja jobba, men det 
gjorde jag inte från början. Alltså så där väldigt noga att 
jag gick igenom precis det, det och det. (Specialpedagog; 
låg, mellan)

Specialpedagogen talar i det här fallet om ett integrerat arbetssätt 
där integrationen består i ett varvat handledande och elevutredande 
arbetssätt. Handledningen har hela tiden en konkret bas i ett arbete 
som försiggår med elever. Det pedagogiska arbetet är, enligt denna 
specialpedagog, handlingsfokuserat, utvärderande, refl exivt och åt-
gärdande. Ett arbete där en ständig dialektik pågår mellan utredning, 
åtgärder och refl exion. 

Yrkesintegritet
Uppfattningen av experten är ibland impregnerad med en mystifi e-
rande ton. En psykolog uppfattas som en person som kan ”se” och 
upptäcka ”saker” som andra yrkesgrupper inte kan se. Psykologisk 
kunskap uppfattas som ett artskilt komplement till den rent pedago-
giska kunskapen. Uppfattningen av relationen mellan yrkesområdena 
kan, som jag ser det, beskrivas med hjälp av en i segment differen-
tierad pusselmetafor där inga väsentliga överlappningar mellan kun-
skapsområdena förekommer. Skillnader i kunskaper hänförs oftast 
till skillnader i formell utbildning inom de traditionella akademiska 
fälten:
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Men sen kan ju hon… Hon har ju utbildning i saker som 
inte jag har utbildning i. Så att hon kan ju vara en som 
hjälper till att kartlägga ett barn, men som ser saker som ser saker som ser
inte jag ser. Jag kanske ser dom här rent pedagogiska och 
inlärningsmässiga sakerna och hon kanske ser dom andra 
psykologiska orsakerna. Då kan vi ju samarbeta i det här 
och hjälpas åt för att få en bra kartläggning. Sen kan man 
göra ett så bra program som möjligt. Sen kan hon hänvisa 
vidare. Känna till vart man kan gå vidare med problem som 
är på det psykologiska planet. Det kanske inte jag känner 
till. (Speciallärare; låg, mellan)

För en annan speciallärare är psykologens kunskap något ”hemlig-
hetsfullt” som har med ”forskning” att göra:

Ja, för mig som har sett det på skolan, så känner jag det 
som att han har ju nånting av det där hemlighetsfulla, den 
där forskardelen som han håller på med. Som jag undrar 
lite vad det är. Vad ger det? Vad kommer det att bli av det? 
Blir det nånting vi får ta del av? (Speciallärare; låg)

Om den specifi ka kunskap som en skolpsykolog har säger två special-
lärare så här:

Och sen just det här med att han har väl lärt sig att göra 
intervjuer med barn på ett annat sätt. Hur det går till. Och 
sen det här med att skriva kontrakt. Det ser jag att han har 
med sig någonting som han gör då. Det är väl annorlunda 
än dom här åtgärdsprogrammen, som vi hastigt gick ige-
nom. Men sällan har använt. Även om vi försökt. Att ha 
föräldraträffar med. Jag har varit med om det förut. Att 
träffas både föräldrar, skolpsykologer och klasslärare och 
vilka som skulle vara med, och att man stämmer av efter tre 
veckor. Det kanske blir lite fastare då. Det är någon annan 
som inte jobbar med dom men ändå kommer utifrån och 
undrar hur det har gått. (Speciallärare; låg)
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Den andra säger:

Jag känner att först måste ju jag göra klart var jag står. Jag 
ska inte vara den som ser bakåt. Vad har hänt? Jag jobbar 
här och nu och jag jobbar med materialet. Sen kan en psy-
kolog kanske komma in om det här med personstörningar 
och sånt, och tala om för mig att det här barnet ska ha dom 
här ramarna osv. Då kan jag tolka det så att säga  pedago-
giskt vad jag gör. (Speciallärare; låg, mellan)

Citaten speglar några vanliga betoningar i den kunskapssyn som in-
tervjuerna ger uttryck för. Jag ska utveckla vad jag menar. 

Dels fi nns en stark tro på formell utbildning och till den tron kopplar 
man en förhållningsmässig övertygelse om en expertfunktions teore-
tiska överlägsenhet. Detta innebär ett slags högtidlighållande av det 
akademiska: Experten har sina specifi ka kunskaper – och bör syssla 
med just detta. En samarbetssituation där olika yrkeskategorier åtar sig 
varandras uppgifter är främmande i den meningen att man kan göra 
”fel”, man upplever att man inte kan om man inte har rätt utbildning
för uppgiften. Kunskapssynen kan i detta avseende betraktas som 
tämligen absolut – där antingen-eller konstateranden är vanligast. 
Kunskapssynen har också en fragmentarisk prägel i detta avseende. 
Var och en måste hålla sig till sitt, och helhetsresultatet beror på hur 
man lyckas pussla ihop dessa kunskapsdelar. Denna fascination för 
den tekniska arbetsmodellen är också basen för resonemangen om 
samarbetets förutsättningar. Så kallad bred erfarenhet verkar här ha 
mindre betydelse. Det fi nns en generell näst intill auktoritativ tro på 
utbildning – jag skulle även vilja karaktärisera den som mystifi erad. 
Utbildningen ses som något förlösande, något som ger en ”rätten 
och möjligheten till” en klok handling gentemot ett barn. Omvänt 
avgränsas möjligheterna och rätten för den som saknar denna utbild-
ning. Det här förhållningssättet öppnar också för en evig diskussion 
om arbetsbeskrivningar och om arbetsområden.

Samarbete förlorar sig ibland i revirdiskussioner som kan ta sig ut-
tryck i oändliga möten för att formulera korrekta arbetsbeskrivningar, 
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kompetensområden, grupper sammansatta med alla yrkesrepresentan-
ter och dylikt. Kunskap blir under sådana betingelser fi xerad vid det 
som ska anpassas till eller komplettera en annan form av kunskap. Det 
skulle kunna beskrivas som en pusselideologi; olika yrkeskunskaper 
ska passa ihop i ett komplext pussel. Risken fi nns, menar jag, att man 
därmed avsäger sig rätten att handla. Detta förhållningssätt gör det 
också svårt att förändra situationer som behöver förändras. 

Samma samarbetssituation råder ibland mellan klassföreståndare, 
speciallärare och specialpedagog. Man talar inte om för en utbildad 
klassföreståndare vad man anser som bör göras. Det är fel att klampa 
in på hans revir. Man håller sig till sina egna kunskapsområden. Så 
här säger en specialpedagog om sin upplevelse av en träff som jag 
besökte, där man skulle diskutera yrkesområden som en förberedelse 
för yrkesbeskrivningar. Mina upplevelser av revirstrider är desamma 
som hennes när hon säger: 

Det blev en massa motsättningar mellan grupper. Ta bara 
skolsköterskornas reaktion. Det var ju något slags revir-
kriser. Folk kommer och klampar in i vårt område och vi 
är inte tillräckligt duktiga för att klara det här och det var 
ju mycket sånt som låg i luften. Jag vet inte om man kan 
komma ifrån det där. (Specialpedagog; låg, mellan)

Det är många gånger svårt i praktiken även för en erfaren specialpeda-
gog att skilja olika elevvårdande funktioner åt. Ibland är det på basis av 
den muntliga beskrivningen rent av omöjligt att skilja yrkeskategorierna 
åt. Jag ska ge ett exempel på hur nära de olika benämnda befattningarna 
kan upplevas. Det gäller här skillnaden mellan en socialsekreterares 
uppgifter och den funktion man ålägger specialläraren. Den här soci-
alsekreteraren hade en stor del av sin tjänstgöring förlagd till skolans 
elevvårdsområde. Vi hade i intervjun talat om förebyggande arbete 
bland elever och jag frågade vad en socialsekreterares förebyggande 
arbete innebär. Hans uppdrag kommer från skola och barnomsorg via 
elevvårdsteamet. Men också från elevvårdskonferenser, skolpsykolog 
eller resurspedagog. Svaret blev detta:
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Han ska handleda lärare, dvs. ge råd och stöd kring elever 
och ha föräldrakontakter. Vara en resurs vid problem ta 
hand om resursinventering och kartlägga de enskilda ele-
vernas behov. Vara delaktig vid upprättande och genom-
förande av åtgärdsprogram, samt vara samtalspartner vid 
föräldrasamtal. (Specialpedagog; låg, mellan)

Jag frågar om inte det här också är en beskrivning av specialpeda-
gogens roll. Då svarar han entydigt att det inte är det. Min naturliga 
följdfråga var: Vad är det då för skillnad? Han säger:

Det är det att han sitter fast på socialförvaltningen, han har ju 
hela kontaktytan där, så har han en helt annan arsenal av verk-
tyg för att hjälpa: ekonomiskt bistånd, förtur i barnomsorgskö, 
fi xa lägenhet… (Specialpedagog; låg, mel  lan, hög)

Det viktigaste är enligt honom inte själva yrkesinnehållet och hur 
detta specifi ceras och avgränsas, utan varifrån mandatet för handling-
arna kommer och vilka de allmänna förhållningssätten till relationell 
problematik är där detta mandat har sina rötter. Själva kunskapsskill-
naden, menar den här läraren i ett kritiskt uttalande, ligger främst i 
den språkliga kultur han representerar och som kännetecknar social-
förvaltningen. 

Enligt samma pedagog får expertgruppen inte bli ett självändamål. 
Den bör, enligt den här läraren, inneha tillräckligt med makt för att 
bli en påtryckargrupp. Den mesta tiden ska dock ”experten” tillbringa 
ute på fältet. Risken är stor att den mystifi erade experten avlastar, tar 
över ansvaret. Det är viktigt att avmystifi era menar han, annars skapas 
passivitet hos övriga involverade:

…det gamla systemet du vet, att man hade nå´t väldigt 
speciellt för sig. Något som ingen annan klarar av. Det 
måste vi komma ifrån. Tala om att den här specialpedago-
giken, den är ingenting egentligen – är inget konstigt. Det 
är inget konstigt utan det är fråga om att vara människa 
mot människa. (Specialpedagog; låg, mellan)
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Det krävs enligt samma lärare väldigt mycket av den expert som inte 
ska utnyttja expertisen också för egna fördelar. Han ställer sedan 
expertrollen mot förhållningssätt. ”Det är ett förhållningssätt mera.” 
Läraren talar i detta sammanhang om ”mognad”:

Det är ett förhållningssätt mera. Men samtidigt så krävs 
det ju väldigt mycket innan man kan det här. Jag menar, 
mognaden påskyndas av kunskapen också. (Specialpeda-
gog; låg, mellan) 

 Arbetsfördelningen mellan en rektors arbetsuppgifter och en speci-
alpedagogs upplevs också som komplicerad. Man säger exempelvis 
att rektor ibland kan uppleva specialpedagogen som ett ”hot”. Hotet 
är förknippat med den pedagogiska funktion som rektor är satt att 
handha. Sammanblandningar av arbetsuppgifter och befogenhetsom-
råden kan leda till positionsstrider. 

Det är speciellt översiktskunskapen som kan vara på kollitionskurs 
med rektorns funktion. Att vara en ombudsman för dem som ofta 
kallas svaga elever kräver en insyn och en övergripande kunskap om 
verkliga förhållanden på arbetsplatsen, och till denna knutna insyn de 
maktbefogenheter som kan användas för att exempelvis arbeta med 
resursfördelningen inom elevvården. Detta är en svårhanterad aspekt 
av expertrollen. Det fi nns i materialet exempel på komplicerade re-
lationer med chefspersonal på skolan och specialpedagogen. Så här 
säger en speciallärare om detta:

Och jag förstår ju mer och mer tydligt hur viktigt det är 
att man får den positionen, om man ska kunna göra någon 
nytta. Att kunna påverka. Det är ju i skolan saker och ting 
ska ske. (Speciallärare; låg, mellan)

Man måste ju hela tiden ha skolledningen med sig. An-
nars går det inte att göra någonting. Men jag har ju haft 
det bra på det viset. Jag har fått helt fria händer. Jag gör 
ju nästan vad jag vill. (Specialpedagog; gymn.)
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Det är speciellt rektors stöd med insynen som gäller den ekonomiska 
översikten som möjliggör att den här specialpedagogen kan arbeta 
övergripande. Denna kunskap har varit basen i argumentationen för 
omprioriteringar och riktade resursinsatser. Till den faktiska kunska-
pen om resursmöjligheter hör också den ”ideologiska överblicken” 
enligt den här specialpedagogen. Det här är bra exempel på situationer 
då det är viktigt med ett nära förtroendefullt samarbete mellan rektor 
och specialpedagog. Kunskaperna måste komplettera varand ra:

Det är alla med på nu [omprioriteringar, min kommentar] 
och då är det lättare att fördela resurserna. Så det är en 
grej som vi fått fram genom att ha den här övergripande 
rollen. Förut har man satsat resurser punktvis hit och dit. 
Man måste ju motivera varför det är bra att satsa på lågsta-
diet, vad det skulle kunna ge. Så det måste hela tiden till 
diskussioner runtomkring. Det räcker ju inte med att visa 
diagram. (Specialpedagog; låg, mellan, hög) 

Handledningen

Stöttametaforen

”Att stötta” andra människor i utbildningssystemet – vare sig det 
gäller vuxna eller barn och ungdomar – är en av de väsentligaste 
aspekterna av det specialpedagogiska fältets uppgifter. Detta är de 
intervjuade eniga om. Stöttandet har blivit en institutionaliserad form 
av den specialpedagogiska diskursen. Det kan gälla behovet av stöd 
från ledningen:

Man måste ju ha stöd från skolledningen och studieledarna 
eller arbetsenhetsledarna, eller vad dom nu har för namn 
på olika skolor. Man måste lämna dom information fort-
gående hela tiden. Det har jag gjort på papper mycket men 
det hjälper inte. Det måste man göra muntligt. Så därför 
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måste man vara med i ledningsgruppen på skolan, för det 
räcker inte att lämna ett papper till en person och tro att 
dom förstår allting vad man menar. (Specialpedagog; låg, 
mellan, hög) 

Men de som använder stöttametaforen i samband med vuxenrela-
tioner, menar vanligtvis att stötta klass- eller ämneslärare som har 
”fått besvärliga elever” inne i sina klassrum. Detta kan vara värt en 
liten anmärkning. Det är nästan aldrig tal om att exempelvis stötta 
rektorer eller psykologer som har besvärliga arbetssituationer. Denna 
form av stöd verkar höra mer till den intima icke-formella arbetssfä-
ren och handhas med hjälp av personliga avskärmade samtal. Att ha 
besvärliga elever i sin grupp är en situation som upplevs som en av 
läraryrkets värsta upplevelser. Det är som bekant ett mycket vanligt 
lärardilemma att ha en besvärlig elev och att ”inte veta vad man ska 
göra” med denna elev. Det är här handledningsinsatser har sin foku-
seringsproblematik.

Av de 20 intervjuer jag gjort har ungefär hälften av de intervjuade 
på olika sätt använt sig av begreppet stötta för att förklara kärnan i 
sin relationsfi losofi  till elever och lärare. Metaforen kan peka på hur 
man generellt ser på specialpedagogisk funktion i vardagsarbetet. 
Ordet stötta används i dessa 10 intervjuer i 30 olika sammanhang. 
Vad menar man då egentligen med denna metafor? Gemensamt för 
alla exemplifi eringar är att specialpedagogen (specialpedagogiken) är 
verksam där lärare och elever kämpar mot oöverstigliga krav. Denna 
inställning präglas ofta av en, vad jag skulle vilja kalla uppgiven krav-
analys. Utbildningen diskuteras som om den vore en enorm koloss 
vars framfart helt enkelt inte går att hejda. Att stötta varandra som 
arbetande personal i skolan blir i detta fall mest inriktat på att samlas 
och prata om gemensamma problem. Att vara lyhörda för varandra 
och dela bördorna åtminstone i tanken. Det underlättar att veta att även 
andra kan uppleva en besvärlig arbetssituation. Genom att kontakta 
varandra delar man problemen: 

Eller att man tar upp olika fall som man kört huvudet i väg-
gen med och stöttar varandra, för ofta sitter de ju ensamma. 
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Det är trots allt så att de inte är några självklara delar i en 
arbetsenhet. Vad vet jag – men det här med resursfördel-
ning kan påverka det, eftersom man sitter inne med kun-
skaper om de svaga eleverna. Det gör man ju det betvivlar 
jag inte. (Speciallärare; låg, mellan)

En annan aspekt av att stötta elever har att göra med att ”individua-
lisera”; att vara fl exibel vilket för många helt enkelt innebär att möta 
skolans integrationskrav med ett motkrav på små grupper, där också 
de otillräckliga kan ges möjlighet att ”hinna med”, som man säger. Att 
hinna med paras ofta ihop med utvecklingspsykologiskt inspirerade 
resonemang om att stötta där dom ”befi nner sig”:

Ja, jag är ofta med ute i klasserna. Och i ettan är jag ofta 
med hela läsåret. Och då ser ju jag – tycker jag i alla fall 
– väldigt fort vilka jag, vilka som kommer att bli mina och 
som jag ska följa upp. Och då behöver jag inte ha några 
diagnostiska prov eller så, för då har jag sett det i verklig-
heten. Och dessutom försöker man i görligaste mån stötta 
arbetet där dom befi nner sig. (Speciallärare; låg, mellan)

Stöttanderesonemangen är ofta förknippade med den diagnostiska 
pedagogiska aktiviteten. Det handlar ofta om ett arbete för att ”öka” 
motivationen. Med andra ord, att fi nnas till för eleven: 

Ja, att vara vägledare på något vis. Att peppa den här elev-
en. Sitta och diskutera. Visa på möjligheter. Stötta. Så att 
dom själva tar itu med dom här matteproblemen. Att jag 
fi nns där, kan prata med dom. (Specialpedagog; gymn.) 

Att vara ”på golvet”

Stöttandet av klasslärare upplevs som ett delande av kunskap om 
elevernas problem, men också att avlasta bördan som ligger i den 
tunga känslan att ha ensamansvar för problem, dvs. ha en inblick i 
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de villkor som en klasslärare lever under. Att ”ha inblick” framställs 
gärna som att ha kunskaper om orsak till problem, därtill också 
om den ”familjeproblematik” som hör till klassen. Föräldrar väljer 
skola, men läraren väljer inte föräldrar som någon uttryckte det. 
Man är som specialpedagog den som med sin utbildade blick ”ser” 
saker och ting och som på basis av detta initierade seende kan fö-
reslå alternativ till den pedagogik som försiggår. Att se är att kunna 
relatera något till en given mall. Seendet föregår stöttandet. Den här 
läraren kopplar ihop stöttandet med att se och förmedla det sedda 
– på självvald distans: 

Ja, jag tror att man inte ska gå in kanske och göra det di-
rekta barnarbetet, att man håller sig till att vara den som 
ser saker och ting utifrån, för att kunna vara den observatör 
som faktiskt stöttar den personen. För är man involverad 
så är det rätt svårt. (Speciallärare; låg mellan)

För många, men inte för den här personen, innebär stöttandet att arbeta 
direkt med barnen. Pedagogiskt arbete är helt enkelt för de fl esta inom 
skolan verksamma liktydigt med arbete med barn, och knappast något 
annat. För den här områdeschefen är detta arbete också en naturlig del 
av den pedagogiska ledningen på skolan:

Jag själv är ju väldigt långt från verkligheten. Men jag 
menar, ska man vara pedagogisk ledare så ska man vara 
ute i verkligheten, man ska det. Nu är det så här att man 
har diskuterat det här med att man som rektor inte ska 
ha undervisningsskyldighet… Det anser jag vara helt fel. 
Där för har dom – det får dom – i alla fall en liten kontakt 
med verkligheten. Jag menar att har man inte haft någon 
undervisningsskyldighet och suttit som rektor i 15 år, då 
är det frågan om man kan vara pedagogisk ledare. (Om-
rådeschef)

För specialläraren som citeras nedan är detta arbete med barnen så 
självklart, att för honom blir att handleda vuxna något annat än att 
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jobba. Lärardiskursen är således av tradition mycket fast etablerad i 
utbildningssammanhang och att föra in en ny handledardiskurs kräver 
därför lång förberedelsetid och ett enträget arbete om det ska lyckas. 
Detta citat är ett gott exempel på detta förhållande. Handledning 
kräver alltså enligt denna speciallärare, en fastlagd och, märk väl, 
upprätthållen stor portion lärarerfarenhet för att tas på allvar av kol-
legerna. Det är, så vitt jag kan se, betydligt svårare, på många plan, 
att förändra sin yrkesinriktning från lärarrollen till den som arbetar 
med sina kollegor, än att komma från det senare och ”yrkesvandra” 
mot lärarjobbet:

Men som jag känner nu så måste jag själv på något vis vara 
den som jobbar med eleven och stötta dom. Och hitta nya 
vägar som jag sen kan delge andra kanske. Det är så jag 
känner. (Speciallärare; låg, mellan)

En annan speciallärare är mycket kritisk till specialpedagogrollen i 
detta sammanhang:

Jag känner ingenting för den här varianten. Alltså, att ha en 
specialpedagog, eller en pedagogiskt kunnig övergripande 
person som sitter på varje skola. De får inte vara för långt 
borta. Dom får inte försvinna som någon slags administra-
tion, utan dom ska fi nnas. Risken är att när man kommer 
in i såna här resursgrupper, att man blir så distanserad. Så 
man får aldrig tillgång till det. (Speciallärare; låg, mellan, 
min emfas) 

En tredje speciallärare fyller in i den kritiska kören:

Ska man ha då en person på varje skola som någon resurs-
pedagog, vad heter det, specialpedagog, då måste man 
profi lera den rollen väldigt tydligt bland klasslärarna också, 
så att dom vet vad dom har att förvänta sig av den här per-
sonen. (Speciallärare; låg, mellan) 
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För en fjärde är att handleda inte liktydigt med att ”jobba”:

Och jag tror inte att jag skulle kunna vara en av dom 
här, att sitta hela tiden och handleda utan att jobba själv.
Jag tror inte att jag skulle kunna det. Det är så långt jag 
har kommit nu. Men om Du intervjuar mig om två år så 
kanske jag säger något annat. (Speciallärare; låg, mellan, 
min emfas) 

En femte ser andra problem ”i och med att specialpedagogikens posi-
tion är svag numera”:

Ja, jag tror att det här med handledning… t.ex. då man vet 
sin position och att den ofta är svag numera. Eller ofta… 
jag menar speciallärarna. Dom är inte starka precis i sina 
kommunikationer. När de tänker så här: ska jag berätta 
för mina klasslärarkollegor hur de ska bete sig. Det klarar 
inte jag. Det tror jag många tycker. Inte alla, men dom är 
många tror jag. Det är en del i det, det här att man ska träf-
fas och ha sammankomster t.ex. en gång i månaden, eller 
hur man kan tänkas ha det. Det har man inte tid med. Jag 
är överhopad av arbete, säger många. Jag orkar inte. Får 
jag mer betalt? (Specialpedagog; låg, mellan)

Eget (modell)arbete bland eleverna, profi lering och lyhördhet är möj-
ligen viktiga strategier för att möta etableringsmotståndet. Den här 
specialpedagogen menar att kärnan i de strategier som löser upp mot-
ståndet är att se förändringsarbete ”ur elevens synvinkel”:

…det är ju svårt att tala om för en kollega eftersom jag 
kommer från samma skola och har jobbat som kollega till 
mina arbetskamrater. Tala om att man vill ändra på nå-
gonting. Så man måste ju hela tiden vinkla det ur elevens 
synvinkel. Försöka få dom att förstå vad som skulle vara 
bra för den eleven och naturligtvis också för fl era elever 
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oftast. Men det där är någonting man kan utveckla tror 
jag, om man sätter det i system mera. (Specialpedagog; 
låg, mellan, hög) 

Upplevelsen av svårigheten med att handleda är en tydlig tendens i 
det empiriska materialet. Det fi nns ett motstånd från mottagarna som 
främst består av en kraftigt markerad åsikt att specialpedagogen ska 
(också) arbeta elevvårdande direkt på golvet med eleverna. Hand-
ledning är i första hand en upplevelse av en kollegial situation där 
mindre erfarna lärare förbereds för sin uppgift eller där lärare – i nära 
anslutning till arbetet – får bearbeta de problem som fi nns i den egna 
klassen eller bland kollegor. Det behöver inte vara en motsägelse mel-
lan lärar- och handledarrollen, menar den här läraren:

Jag har märkt att, när jag går in och engagerar mig i ett 
barn som klassläraren har problem med, då är jag samti-
digt jättebra stöd för läraren. Det har jag märkt att det har 
varit väldigt uppskattat. (Specialpedagog; låg, mellan)

Genom att gemensamt arbeta med barn känns stödet starkare, och den 
rådgivande funktionen blir mer naturlig i en situation där specialpe-
dagogen verkar som modell i det elevvårdande arbetet.

En del av motståndet mot handledningen gäller rättvis timfördel-
ning och arbetsbörda. Många menar att detta generella rättvisetryck 
kan vara mycket svårt att motstå, även om man vill jobba handledande. 
(Med andra ord tror på en handledande funktions möjligheter som 
utbildnings- eller problemlösningssituation):

Man har fört fram ganska så tydliga krav. Där det har fun-
nits med är det ett rättvisekrav. Om jag har 26 timmars 
undervisning med hela klassen så ska du ha det också. 
Hårda bandage alltså. Då bestämde jag mig för att… Nu 
var det inte 26 timmar… Men jag bestämde mig för att jag 
ska göra det, därför att det fi nns ju ingen möjlighet att jobba 
med motvind kring sig. (Speciallärare; hög)
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Båda rollerna behövs också enligt läraren nedan. Det har att göra med 
hans upplevelse av de krav som ställs på honom och skolans verksam-
het, och den allmänna bild han har av en idealsituation.

Det fi nns dock i vissa fall som vi sett en fl ytande upplevelse av 
nödvändigheten av en handledarexpert. Expertrollen måste ofta tonas 
ner för att övervinna motståndet. Det tar sig uttryck i att man tror mer 
på icke-strukturerade ”bollplankssituationer” och att man tänjer och 
tänjer på sin arbetstid för att klara detta tillsammans med lärarfunktio-
nen. Det formella har ofta övergått i det informella. Jag menar också 
att det handlar om självtillit och kunskap hos den som eventuellt 
formellt ska upprätthålla en kontinuerlig handledning. Hand   ledning 
verkar av många – både av den som ska leda och delta – upplevas som 
en mycket krävande aktivitet: 

Det hänger mycket ihop med vilka arbetskamrater man har. 
För det handlar mycket om förväntningar på vad en special-
lärare eller specialpedagog ska göra. Så under vårterminen 
hade jag mycket mer av vad jag kanske kan kalla då – inte 
handledning – men vi samtalade med varandra om olika 
situationer i klassen och jag var väldigt mycket bollplank 
utan att gå in och säga ”gör si eller så”. Men mycket boll-
plankssituation. Det kände jag att det var någonting som 
man uppskattade på skolan. Jag jobbar ju på en väldigt 
liten skola och så byttes tre av sex klasslärare ut till den här 
terminen. Då blev det plötsligt… Då blev min roll alldeles 
annorlunda. (Speciallärare; hög)

Traditionell specialpedagogisk yrkesstatus

Vad är och vad är inte handledning, och hur hänger denna fråga ihop 
med specialpedagogikens allmänna status på skolan? I nedskärnings-
tider då specialpedagogiken överhuvudtaget ifrågasätts inom många 
kommuner, ifrågasätts också den handledande funktionen enligt den 
här specialpedagogen. En allmän kommunpolicy eller ett allmänt 
förhållningssätt till ett yrkes nödvändighet antingen stödjer eller för-
svårar en verksamhet.
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Det är en allmän upplevelse att det är svårt att förena speciallärar-
rollen med den specialpedagogiska rollen. Båda upplevs som nöd-
vändiga men en naturlig förening är svår. Jag ska ta upp några andra 
aspekter, som hänger ihop med den svåra mellanställning mellan ”led-
ningen och gräsrotens folk” som en specialpedagog måste bemästra. 
Upplevelsen av denna form av ambivalens gäller främst dessa frågor 
och liknande: På vilken fot ska jag stå i elevvårdssammanträdena? 
Om jag betonar speciallärarrollen på min skola blir jag lätt ”främ-
mande” på elevvårdsmötena. Jag tolkar det som att det handlar om 
att förtroendet från lärare, enligt den här specialläraren, är beroende 
av kontakterna med elevvårdsteamet. Föreställningen om expertgrup-
pens alltför stora ”teoretiska” tyngdpunkt, orsakar ett fjärmande och 
en oförmåga att hantera ”det praktiska” vardagsarbetet. Det är enligt 
min mening en fråga om en latent traditionell upplevelse av statushi-
erarkier och avskärmade expertroller i systemen. Det är dessa socialt 
konstruerade spänningsfält en specialpedagog ofta hamnar i och måste 
bearbeta på ett klokt sätt:

…då blir det här med att vara ensam specialpedagog och 
sitta med i elevvårdsteamet. Då plötsligt sitter man inom 
stängda dörrar med rektor och psykolog och allihop. Och 
vad sitter vi och pratar om, kanske då va… Jag förstår att 
det handlar lite grand om det här. För om man väl sitter och 
pratar med klasslärarna dvs. om dom litar på en, då är det 
okej. Men om jag kände att det fanns inte riktigt förtroende 
kanske från någon, då blir det ju lite grann det här: På vems 
sida står jag? Det är en känsla. Jag ska inte säga att det är 
sant, men så upplever jag det. Jag blev väldigt ensam ett 
tag i det här. För jag tillhör ju inte… jag är ju inte med i 
ledningsgruppen. (Speciallärare; hög, min emfas)

Samma sak uttrycks av en annan specialpedagog:

Nu blir det ju så att jag tar över en del av rektorns pedago-
giska uppgifter. Eller delar några med henne. För jag har ju 
så mycket administrativt, så det blir att man gör lite samma 
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sak. Och det kan ju också väcka undran hos en del. Jaha, 
samarbetar hon så där mycket med rektorn. Och vad gör 
dom. Dom kanske är rädda för att man kontrollerar dom med 
sina klassobservationer. (Speciallärare; låg, mellan)

Det kan, beroende på vilken betydelse som läggs i specialpedagog-
rollens uppgift, vara svårt att balansera arbetets inriktning – även när 
man tycker sig förstå problemets kärna. Jag menar så här: Det är lätt 
att hamna i lojalitetskonfl ikter med personer eller grupper som man 
är beroende av för en framgångsrik verksamhet. Lojalitet och kritisk 
analys är speciellt känsliga begrepp under perioder då en verksamhet 
ska få fotfäste i en kommun och då de ekonomiska tillgångarna är 
knappa. Ibland går som bekant ”personalproblematik”, sett med rek-
tors ögon, stick i stäv med hur personalen själv upplever problemet. 
Vissa befattningar har också tolkningsföreträde med lagens stöd, eller 
rätten till det sista ordet i den hierarkiska ordningen på rektors området. 
Det uttrycks i en ledningsdeklaration så här:

Det är vår uppfattning att de som berörs av beslut ska vara 
med och påverka besluten. Detta innebär, att vi vill ge Dig 
och Dina kolleor stort infl ytande över de beslut som fattas 
på vårt ro. Det innebär givetvis inte att beslut alltid sker 
efter Din önskan, men Du ska alltid ges möjlighet att argu-
mentera för Din åsikt, och vi vill stimulera ett åsiktsutbyte 
byggt på ömsesidig respekt. Ramarna för vårt arbete be-
stäms som Du vet av läroplan, skolplan, barnomsorgsplan, 
och plan för fritidsgårdsverksamheten och vi räknar med 
att Du tillsammans med oss är beredd att arbeta mot de mål 
som anges i dessa dokument. (Ur lokal Ledningsdeklara-
tion för RO)

Ett exempel

Det fi nns fl era slående exempel på lojalitetskonfl ikter som special-
lärare och specialpedagoger kan ställas inför i mitt intervjumaterial. 
En av specialpedagogerna blev exempelvis alltmer involverad och 
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”påverkad” av rektorns syn på de problem som hon (rektor) ansåg 
sig ha med personalen. Rektor menade att vissa av personalen inte på 
ett tillfredsställande sätt klarade av sina arbetsuppgifter. Specialpeda-
gogens pedagogiska ansvar krävde handling i dessa svåra frågor. Det 
kändes svårt men nödvändigt för honom att ”hoppa ur” den typen av 
uppgifter. Nu till själva exemplet: 

Den här specialpedagogen användes av rektor för att ”reda ut per-
sonalproblem”. Han hade använts, utan att egentligen ha velat bli ”in-
dragen” i personalärenden. Enligt rektor är han ”ju van att prata med 
folk”. Dessutom var han välbekant med den pedagogiska situationen. 
Detta gjorde att specialpedagogen ställdes i en mycket svår situation i 
förhållande till andra lärare på skolan. Han sågs i och med detta som 
lierad med skolledningen och fi ck en mycket svår mellanställning 
mellan rektor och lärare. Han blev betraktad som skolledningens 
”kontrollant” – som en frihetsbegränsande överlöpare. Han drog sig 
senare ur – ty han ansåg sig inte vara ”enbart personalvårdare”. Men 
är det – i avseende på yrkesetiska aspekter – rätt att dra sig ur om per-
sonalproblemen bottnar i problematiska pedagogiska modeller, som 
skapar ohållbara situatoner i klassrummet? Problemet uppstod enligt 
min mening på grund av två yrkesrollers överlappande och mellan-
mänskliga karaktär. I detta fall gällde det den sammansatta frågan hur 
man ska tolka begreppet personalproblem. Specialpedagogen råkade 
in i en prekär lojalitetssituation: 

…där man väldigt lätt halkar in på och blir någon perso-
nalvårdare enbart så att säga och får tag i ärenden som… enbart så att säga och får tag i ärenden som… enbart
Ja, där man kanske vill bli av med en person på skolan 
osv., och så får man för att man är van att prata med folk, 
ta såna grejer. Men det ska man inte göra. Det gjorde jag ju 
då först, men det har jag hoppat ur. (Specialpedagog; låg, 
mellan, hög, min emfas)

Arbetsstrategier och konkurrens

Vi ska ta ett annat exempel på likartade sammanblandningar. Spe-
cialpedagogen nedan har upplevt en konkurrens med kuratorn på 
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skolan som är, menar hon, både av tids- och innehållsmässig art. 
Hon talar om regelrätta ”krockar” mellan yrkesområden. Man får, 
om man tolkar den samlade informationen, en upplevelse av en kon-
kurrens om tillgänglighetstid för handledning av en mycket pressad 
klasslärargrupp, som själva anser sig behöva all tid för en akut och 
mycket besvärlig skolsituation. Ambitionen är en vällovlig inten-
tion att hjälpa och ”stötta”, men handledningen kan ibland kännas 
av mottagarna som en förvirrande belastning – om inte en noggrann 
gemensam planering av elevvårdspersonalens insatser görs. I denna 
planering måste klasslärarnas anspråk tas med i den arbetsmodell man 
beslutar om. Det här är, så vitt jag kan se, ytterligare ett uttryck för hur 
svårt det kan vara att separera handledningens pedagogiska innehåll 
från andra innehållsliga aspekter. En stor förvirring kan uppstå och 
resultatet blir troligtvis en handledning som motverkar sitt syfte, eller 
som måste avbrytas:

Det var struligt i början för då hade jag inte tid att infor-
mera i varje arbetsenhet om vad det innebar rent konkret 
och hur jag hade tänkt mig det hela. Utan jag pratade bara 
med AE-ledarna och jag vet inte om dom fattade vad jag 
menade heller. Och dom ville ha handledning och så ville 
dom ha det med kuratorn också i arbetsenheterna. Då vart 
det en krock mellan våra områden. Man visste inte vad den 
ena eller andra handledningen innebar. Egentligen är det 
ju samma sak, men från början så trodde man att det var 
olika typer av handledning. Två olika slags handledningar. 
Men nu räckte ju inte tiden till hans handledningar, så det 
har blivit väldigt lite [för mig, min kommentar]. (Special-
pedagog; låg, mellan, hög)

Jag ska nu ta upp en annan typ av likartad problematik som berör 
olika yrkens traditionella statussituation i en kommun. Det har visat 
sig svårt för den här kommunens första specialpedagog att jobba 
centralt med övergripande frågor, vilket var hennes fasta ambition 
då hon inledde sin specialpedagogiska karriär. I en arbetsbeskriv-
ning som hon presenterat för kommunledning – både politiker och 
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tjänstemän inom skola och barnomsorg – skriver hon så här i sin 
”marknadsföring” om denna inriktning. Arbetsbeskrivningen bygger 
på de erfarenheter hon gjort om specialpedagogrollen i sin utbild-
ning:

En del nyutbildade specialpedagoger som arbetar inom 
grundskolan, har lagt upp sitt arbetsschema så att de har 
timmar för elever i traditionell mening, men också timmar 
till förfogande. Då kan arbete i arbetsenheten bedrivas. 
T.ex. för att hjälpa och stödja kollegor, göra analyser och 
främja utvecklingen. (Informationshäfte)

Jag har försökt med olika dokument från kommunen och upprepade 
intervjuer och även spontana telefonsamtal att skissera hennes arbets-
situation under de första två åren. Här beskrivs hennes första kontakter 
med kommunen efter utbildningen.10

Hon startar sin återkomst genom att kontakta och knyta an till 
barn- och utbildningsnämndens verksamhet på kommunalkontoret i 
kommunen. Hennes försök att få ha en fast arbetsplats där misslyckas 
emellertid till en början. Istället får hon ha sitt kontor hemma i köket. 
Hon behåller dock en slags övergripande utgångspunkt i sina kontakter 
med kommunalhusets personal och andra övergripande befattningar. 
Vid hennes besök ute i verksamheten upplever hon en hel del avund 
från kollegorna. Det bottnar enligt hennes mening i att man vill att 
samma villkor ska gälla. Alla borde delta konkret i det hårda arbetet 
på fältet. Så småningom blir situationen outhärdlig:

…jag blev så trött på allihopa där uppe [på kommunalkon-
toret, min kommentar] så till slut tyckte jag att – nej, jag 
struntar i det här. Jag koncentrerar mig på ett rektorsområde 
istället. (Specialpedagog; låg, mellan)

Istället väljer hon nu en annan strategi för etableringen och utveckling-
en av specialpedagogrollen. Hon koncentrerar sig på ett rektorsom-
råde men hon ska också med fortbildningskonsulenten i kommunen 
utarbeta en arbetsmodell för den specialpedagogiska utvecklingen i 
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kommunen. Hon tror att man ska börja ”arbeta inifrån” verk    samheten 
med för alla synliga och akuta problem, och därefter i ett andra steg 
arbeta utåt mot det samordnande och handledande arbetet. 

Handledarfunktionen upplever hon dock vara viktig därför att ”det 
behövs någon att tala ut med”, samt någon att ”få pedagogiska tips” 
från. Handledaren bör vara en erfaren pedagog – det är det som är 
grunden i en jämbördig relation med en grupp kollegor ”som ska 
handledas”. Handledningsprocessen i grupper startar ofta med en 
enskild diskussion, med presumptiva deltagare. 

Detta är, som jag ser det, ett led i en försiktighetsstrategi som före-
faller viktig vid etableringen i kommunen. Ett förtroendeskapande 
envetet och enskilt arbete föregår handledningen i grupper. Så här 
uppfattar jag kärnan i metodiken:

Hon [klassläraren, min kommentar] har fått sitta och be-
rätta, hon har suttit och berättat, liksom att nu har det varit 
så. Då kanske jag sagt att då provar vi med det här. Då kan 
jag komma in till din klass. Så att ifrån att hon i början 
var allmänt villrådig, tyckte jag – hon hade ju problem 
– så känner jag tillit till henne. Så det kan hända att man 
ska börja handleda man mot man. (Specialpedagog; låg, 
mellan) 

Samma pedagog fortsätter så här när hon vill tala om fördelen med 
denna strategi:

Parallellklassens lärare talade jag med i förrgår. Med klass-
läraren också. Då stod dom och pratade om nästa termin. 
Att jag kanske kan vara med när dom, om dom, slår ihop 
klasserna och sen grupperar efter behov så att säga. Att jag 
har en liten grupp som behöver mer. Så redan där kände 
jag liksom att: Jaha, nu har jag henne med mig också. 
(Specialpedagog; låg, mellan)

Det verkar dock som hon har en upplevelse av att hon bara får ”vara 
med” på nåder med den kunskap hon representerar. Om hon ska 
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accepteras i laget måste hon arbeta traditionellt ”med en liten grupp”. 
När hon är i dessa pressade situationer faller hon också in i skolans 
traditionellt positivistiska och individualistiska och entydiga kun-
skapssyn. Hon ska hjälpa till genom att ge ”mer” av det de behöver. 
Det moderna samhällets traditionellt dominerande arbets- och status-
paradigm, infi ltrerade av en instrumentell människosyn, tar överhan-
den. Situationer problematiseras i ett subjekt–objektperspektiv. Då 
är det inte heller långt till de sammansvetsade resonemang som lutar 
sig mot traditionella diagnostiska utredningars prioritet. Det bredare 
arbetsparadigmet faller då i bakgrunden. 

Specialpedagogisk yrkesidentitet och expertroll

Om nu en specialpedagog anser det nödvändigt att arbeta med fl era 
olika kategorier av människor på en skola, på olika sätt och med 
olika metoder: Hur förbereder man sig och hur sorterar man sina 
olika kunskapshorisonter efter arbetsuppgift? Kan man ”blanda” rol-
ler, eller måste man hålla isär det man gör på olika ställen eller i olika 
situationer? Som om kunskapen fanns i olika fack. Ibland får man ett 
intryck av att organisationen eller de byråkratiska påläggen kräver 
en svårgenomförbar splittring av den egna funktionen. Det fi nns en 
ambivalens inför splittringen, men man rättar sig solidariskt efter 
organisationens krav. Att ”hålla isär” rollerna blir viktigt för läraren i 
nästa citat. Hon har svårt att tidsmässigt och känslomässigt ”byta roll 
och dela upp sig så där”. Hon känner att hon måste ”bestämma sig 
för vad vi håller på med”:

Ja, jag har försökt att skilja på uppgifterna på schemat, på 
papperet. Och försökt att bestämma att den tiden jobbar 
jag med elever och den tiden jobbar jag med att gå runt i 
klasser, och den tiden jobbar jag med mina konferenser. 
(Speciallärare; låg, mellan)

Den här uppdelningen av rollerna under en arbetsdag fyller som jag 
tolkar det en viktig funktion för hennes yrkesidentitet. Hon resonerar 
så här:
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Jag tror att det är väldigt viktigt att man får en yrkesidenti-
tet. Både för mig själv och andra personer. Så att dom kan 
vända sig till mig som en auktoritet. En med kunskap. Om 
dom inte vet vem dom möter så tror jag att det kan bli gan-
ska förvirrat. Men jag är inte specialpedagog på min skola. 
Det är jag på andra skolor. (Speciallärare; låg, mellan)

Det går (det är t.o.m. att föredra) att vara specialpedagog på en skola och 
speciallärare på en annan. Hon ser teoretiskt sitt yrke som en samling 
standardpraktiker, som ligger ”vid sidan av varandra” och som kallas 
in och används när respektive situation så påkallar. Alla menar att man 
har ”olika kompetenser” som ”går in i varandra lite grann”. Ibland blir 
det ”ju lite detsamma”, men man kan säga att de intervjuade är relativt 
överens om att den olika kompetensen på olika områden oftast behövs. 
Jag har studerat de argument som fi nns för att arbeta med ”en profi le-
ring” som någon säger, och att tydliggöra ”vad man vill jobba med”. Jag 
frågar rakt på sak om det främst handlar om en form av revirtänkande. 
Då säger en specialpedagog så här:

Nej. Utan det är att visa vad man står för att man kan 
jobba med. Ibland är det ju samma saker och då får man 
samarbeta i de grejer som är samma. Men det som är den 
speciella kompetensen… då är det bra att veta vilka dom 
grejerna är också, för det man inte klarar i det gemensamma 
arbetet, det kan då den ta vid med som har just den speci-
ella kompetensen som behövs. Och det är så vi fungerar i 
elevvårdsteamet tycker jag. (Specialpedagog; låg, mellan, 
hög, min emfas)

Här syns det tydligt att idéer om samarbete hör ihop med idéer om hur 
den professionella kunskapen är konstruerad. Kunskapssynen och den 
bakomliggande synen på själva idén med yrkesuppdelningar, blir både 
hinder och möjligheter för ett samarbete. Man bör alltså veta vad den 
andre kan för att veta var gränserna för den egna arbetsinsatsen går.

En vanlig uppfattning i intervjuerna är att man är expert på sitt 
speciella kunskapsområde och att man har en exklusiv rätt att handla 
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utan andras inblandning.11 Det är experten som ”vet” att handla på 
det korrekta sättet. Man har den ”rätta utbildningen”. Dras detta ut till 
sin spets fi nns inget egentligt utrymme för samarbete. Alla har sina 
autonoma ”bitar” att ta hand om:

Och det är så vi fungerar i elevvårdsteamet tycker jag. 
För där sitter då, ja rektor är med förstås, som har hand 
om ekonomin. Sen är skolsköterskan med och då har hon 
den medicinska biten, känner till den väldigt bra. Och sen 
är skolkuratorn med och hon har sin bit och kontakten 
med det sociala. Och så är jag med, som har den här mera 
pedagogiska biten, som är ute i klasserna främst, va. Och 
där tycker jag att vi gör samma saker ibland men på det 
viset kan man ju också hjälpa varandra för då känner man 
till varandras arbetsuppgifter. Och sen har vi ju en speciell 
kompetens utanför det som man kan bidra med. (Special-utanför det som man kan bidra med. (Special-utanför
pedagog; låg, mellan, hög, min emfas)

Det fi nns en kunskap som renodlat hör till yrket, det som man lär sig 
på sin utbildning och genom sin praktik, sedan fi nns det någonting 
”utanför” den kunskapen. Detta ”utanför” är, om jag tolkar henne rätt, 
hennes upplevelse av en allmännyttig kunskap som vuxna kan bidra 
med i skolan oberoende av en speciell yrkeskunskap. Främst repre-
senterar dock detta citat, med den vanliga bit-metaforen, ytterligare 
ett exempel på de olika skepnader en förtingligad kunskapssyn kan 
uppträda under.

När jag frågat de intervjuade om den specifi ka expertkunskapen 
hos exempelvis kurator, psykolog eller specialpedagog så har jag fått 
diffusa eller schablonartade svar. Man är tämligen överens om att 
alla behövs, för ”dom har gjort en uppdelning” eller ”dom ser saker 
på olika sätt”. Förväntningarna i en av de gruppintervjuer jag gjort är 
nedtonade och lite vilsna. En speciallärare är dock mycket nöjd med 
”det praktiska” arbete som kuratorn utför. Han anser att kuratorn ska 
syssla med det praktiska. Hon hade ordnat med fl ygbiljetter för att en 
elev skulle kunna besöka sin far som bodde i en annan del av landet. 
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Hon hade sett till så att hemmet blivit mer ombonat för en elev där 
modern inte hade ekonomisk möjlighet att ta itu med detta. För henne 
är det centrala i expertrollen det kontaktnät som dessa kan utnyttja, 
exempelvis för att ordna med de ekonomiska medel som behövs för 
insatserna. Tillsammans så kan experterna med sina kontakter och sin 
kompletterande kunskap bilda ett elevvårdsteam:

Och då är det dom två skolpsykologerna. Dom vet ju väl-
digt mycket om dom här 2600 barnen som fi nns i skolan 
– främst om problembarnen. Men dom känner ju till en hel 
del om klasser, lärare och rektorer. Sen fi nns det ju ett antal 
kuratorer som vet en del. Och så fi nns det skolsköterskor 
som vet en del. Och då var vårt förslag att dom här männis-
korna skulle bilda ett samordnande team. (Specialpedagog; 
låg, mellan)

Han ser framför sig också hur detta team, med sin kunskap om ”till-
ståndet” och behoven också kan utföra riktade utbildningsinsatser, 
samt att ha en överblick så att den kan omfördela resurser efter till-
stånd och behov under pågående termin:

Men också för att föra egna utbildningsinsatser så att säga. 
Om vi säger att… som det har varit aktuellt med det här 
med mobbning. Att man då kan göra en liten kurs i mobb-
ning för lärare eller för assistenter eller… och lägga fram 
det. Utbilda folk helt enkelt. Eller i något annat ämne. 
(Specialpedagog; låg, mellan)

Han är mycket skeptisk till en nyligen genomförd områdesindelning 
som han menar resulterar i ett ”resultattänkande” som hämmar fl exi-
biliteten och motverkar detta omfördelningstänkande. Möjligheten att 
arbeta effektivt är således enligt den här specialläraren begränsad på 
grund av bl.a. den organisatoriska och byråkratiska praktiken.

Hur ska då en elevvårdsgrupp arbeta? Vissa mönster i uppfattning-
arna framkommer då jag ställer frågor om detta: 
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A.  Det huvudsakliga arbetet är att diskutera ”fall” och hur man ska 
ta itu med dessa. De svåra fallen som alla misslyckats med. De olika 
deltagarna ger varandra råd från sin egen erfarenhet. Tanken är att 
summan av kunskapsinsatser här ska vara något mer och kvalitativt 
bättre än en enskild persons insats. Jag menar att om gruppen ska 
fungera måste vissa (bl.a.) kommunikativa förutsättningar råda mellan 
gruppmedlemmarna samt för dess kommunikation med det område 
dessa representerar.

B. Gruppen bör ta ansvar för att verksamheten ständigt utvecklas 
mot något mer dugligt. Gruppen måste ständigt ifrågasätta sina 
handlingar och i kommunikationens form inom och utom gruppen 
pröva giltigheten av företagna handlingar. Den bör således dels 
ständigt vara självkritisk till sin verksamhet och konkreta resultat, 
dels överlägga om hur arbetet betraktas på fältet av övriga. En 
viktig del i gruppens arbete måste vara att ta ansvar för utbildnings-
insatser på elevvårdsanknutna utbildningsområden.

C. En annan viktig funktion är att skaffa sig en god övergripande bild 
av vilka behov som fi nns inom områdets elevvårdsproblematik. Till 
den funktionen hör att ha ett ansvar för att dessa resursdiskussioner 
är demokratiskt förankrade. Det ska m.a.o. fi nnas fungerande proces-
ser för att ”rotproblematiken” får utslag i dessa resursdiskussioner 
”att man får vara med i processen fram till det att timmarna ges”. 
Till gruppens ansvar hör också att lämna förslag till en övergripande 
fördelning av dessa resurser, för att grundligt förbereda för beslutande 
chefsperson.

Det har visat sig svårt att få till stånd sådana fungerande processer. 
Med fungerande menar jag processer där beslut är grundlagda hos och 
vilar på åsikterna hos de nedersta delarna i beslutshierarkier na. 

I en studie utförd vid Specialpedagogiska institutionen i Stock-
holm, har beslutsprocesser i anslutning till s.k. konsekvensutredningar 
studerats.12 Det visade sig att trots höga idealistiska ambitioner om 
medbestämmande, insyn och gräsrotsdemokrati hos skolchefer, blir 
processen för beslutsfattande i sig själv snäv, rutiniserad och kompli-
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cerad. Den underifrån kommande demokratiska viljans möjligheter 
är, i den kommun som studerats, begränsad. De lägsta nivåerna i de 
beslutshierarkier som fi nns blir ofta förbigångna. Det här sker trots den 
decentraliserade styrform som idag föreskrivs.13 Förhandlingsproces-
sen kan inte nå ända ut till individnivån. Det krävs grupper med sam-
ordning och tyngd bakom åsikterna (se nedan s. 153 f). Det handlar 
om att skapa profi lerade grupper som kan vara ”en resursmotvikt mot 
alla andra grupper och intressen i kommunen … dom här ska alltså 
försvara de svaga barnen.”

Jag ska fortsätta med att ge tre exempel, som delvis överlappar 
varandra, på hur tre specialpedagoger arbetat under sina första två år 
som färdiga specialpedagoger. Arbetet gäller identitet, resurser och resurser och resurser
etableringsprocesser, tre aspekter av rollen som specialpedagogen 
inte kan undgå att förhålla sig till. Exemplen är också valda för att visa 
på tre viktiga och olika sidor av det allmänna kommunövergripande 
arbetet som specialpedagog. De är inga mönsterexempel – jag har lyft 
fram både det som upplevts som misslyckande och det man känt sig 
nöjd med. Jag menar således att exemplen innehåller aspekter av det 
arbete som alla blivande specialpedagoger måste ta itu med i ett tidigt 
skede när de återkommer till kommunerna efter avslutad utbildning. 

Att arbeta specialpedagogiskt:
Tre exempel

Exempel 1: Den specialpedagogiska identiteten

Specialpedagogernas yrke är relativt nytt och det gäller att i avgö-
rande delar skapa sig ett arbetsfält i en traditionell yrkeskultur där 
rollen inte tidigare funnits. Den erfarenhet man har ute i kommu-
nerna av specialpedagogik är, om vi ser på det historiskt, dels den 
traditionella specialklassverksamheten, dels klinikverksamheten och 
den samordnade specialundervisningen. I alla dessa verksamhets-
former har specialpedagogiken varit inriktad på lärarverksamhet. 
Denna traditionella erfarenhet skapar givetvis problem för dem som 
ska arbeta utifrån den nya specialpedagogiska utbildningens betyd-
ligt bredare intentioner. Flera upplever som vi sett i intervjuerna en 
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känsla av ensamhet, isolation och motstånd mot det nya, och det 
kräver ofta psykisk styrka, initiativkraft och envetenhet, för att vidga 
den gamla rollen. Som jag tolkat det i de kommuner jag besökt, fanns 
det inte några bestämda eller politiskt förankrade idéer om vad spe-
cialpedagogen ska användas till, även om man diffust upplever att 
p.g.a. skolans ”ökade svårigheter… behöver vi fl er specialpedagoger 
i kommunen nu, så vi låter fl er gå på utbildning”. En samordnad 
planering för insatsen av det nya saknas dock. Vad som blir av den 
specialpedagogiska verksamheten, menar jag, åtminstone under ett 
långt inledningsskede, är och blir i stor utsträckning en fråga om 
vilka initia tiv som tas av den verksamme specialpedagogen. Detta 
pekar på ett stort behov av en samordning mellan utbildningens in-
satser och den specialpedagogiska verksamheten i kommunerna. Det 
kräver också en utbildning som tar hänsyn till det stora ansvar som 
åläggs specialpedagogen. Ansvaret för att behoven uppmärksammas 
och hur rollen formas vilar som jag ser det på specialpedagogen 
och de bundsförvanter hon på sikt kan engagera för sin verksamhet. 
Ställs inga preciserade krav, eller fi nns inga användbara arbetsför-
ordningar, får man lita till sitt eget omdöme:

…jag har ju liksom fått skapa mitt eget yrke så att säga – på 
sätt och vis – när jag började, för det fanns ju inte. Det är 
nya arbetsuppgifter. Så hela första året har dels gått åt till 
att lista ut för mig själv hur man ska jobba på ett bra sätt. 
För det måste man ju prova sig fram. Det fi nns ju ingen 
mall man kan jobba efter. Det får man lista ut själv. Sen 
att bedriva information om vad man gör. Det är ju A och 
O. Att tala om vad man gör och vad man har för syfte med 
det ena och det andra. Sånt tar ju tid. (Specialpedagog; låg, 
mellan, min emfas) 

Tre av de fyra specialpedagoger jag följt i arbetet har som en gemen-
sam grundläggande etableringsmodell använt sig av regelbundna mö-
ten med sina kolleger, främst etablerade speciallärare och andra spe-
cialpedagoger om det funnits sådana. Dessa träffar har varit försök 
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att bryta ensamheten, och informera och intressera andra inom fältet 
för den bredare rollen. Vi ska se hur dessa träffar avlöpt. Det första 
exemplet gäller en behovsantagen specialpedagog, det andra gäller 
en frikvotsantagen, dvs. i detta fall saknas en behovsbeskrivning från 
kommunen (se ovan s. 68 f, angående behovsbeskrivningar).

Alla som varit med på dessa möten har åtminstone inledningsvis 
känt att det varit positivt att få träffas och prata ”om det som vi alla 
jobbar med”. Det har, menar man, funnits ett sug efter att träffas. Så 
här säger en speciallärare som nyligen varit med om en träff:

Om man sitter ensam som speciallärare på en skola så är 
det väldigt roligt att få träffa andra i samma situation. Det 
är hemskt roligt. Därför att jag har jobbat väldigt tätt ihop 
med klasslärare, väldigt tätt tidigare. Så jag saknar det så 
otroligt. (Speciallärare; låg)

Specialpedagogerna som arrangerat träffarna har inte haft några spe-
cifi ka idéer hur de skulle användas. Man har, som jag tolkat det, velat 
arbeta mer tentativt:

Nej jag vet inte hur jag ska göra. För jag har inte tänkt så 
långt fram än. Jag har ju bara startat upp de här grupperna 
och jag vet inte ens framåt vad det ska vara för innehåll 
i våra träffar. Jag har liksom bara en liten vag aning. Så 
jag håller hela tiden på att prova mig fram kan man säga. 
Det är inte så att jag går ut nu och försöker frälsa dom och 
vända deras syn på något sätt. Jag kan inte säga att det är 
så. (Specialpedagog; låg, mellan)

Träffarna går dock ut på, säger en av de intervjuade, att informera 
varandra om vilka som sköter vad, dvs. om jag förstått det rätt, att 
informera om lärarnas arbetsuppdelning på elevvårdsområdet inom 
kommunen. Men också helt enkelt att känna: 
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…att man är en grupp med samma problem. Och där man 
då kan göra vissa saker gemensamt, som man kan sticka 
under näsan på… (Speciallärare; låg, mellan)

Man upplever att det är viktigt att ett forum som detta behandlar 
resursproblematik. Det kan ge en övergripande uppfattning om hur 
resursbilden ser ut över ett vidare område än den egna skolan, och 
därför också en uppfattning om hur man ”ligger till” gentemot andra 
skolor. Att veta är också att ha skäl för sina krav som är i paritet till 
andras och andra områdens krav. Jag besökte ett par möten där resurser 
diskuterades, för att få en uppfattning om struktur och inriktning på 
samtalen samt vilka yrkespedagogika behov de kan tänkas tillfreds-
ställa. 

Den här specialläraren känner att träffarna kan ge en argumenta-
torisk kraft inför besvärligt motstånd mot specialpedagogiken. Vad 
som varit gemensamt för träffarna är att specialpedagogerna som har 
tagit initiativet inlett med en diskussion om den utbildning som man 
nyligen genomgått. I anslutning till detta har man haft tillfälle att 
presentera det kunskapsområde som man intresserat sig för specifi kt i 
sin utbildning. En naturlig infallsvinkel i detta sammanhang har varit 
att ta upp frågor och informera om de teoretiska ramar som respek-
tive examensarbete har behandlat. Som exempel kan nämnas att en 
av specialpedagogerna presenterade litteratur som i olika perspektiv 
tog upp frågor om utagerande barn och ungdomar, en annan koncen-
trerade sig på metodfrågor i anslutning till läsproblematik. Ett annat 
tema har varit läroplansfrågor i ett specialpedagogiskt perspektiv. Ett 
av problemen i samband med teman är svårigheterna med konsekvent 
uppföljning:

Så att nu har jag lämnat det andra jag pratade om, dvs. 
utagerande elever. Men det är lite dumt också, för egent-
ligen ska man följa upp det man har påbörjat, följa upp 
med diskussioner. Så allt det här är processer som pågår 
år efter år. Det är ingen punktinsats man kan göra som 
specialpedagog och tro att det ska ge någonting för det 
gör det inte. Det här är hur specialpedagogen arbetar helt 
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enkelt. Man får arbeta med det här alltid och därför måste 
specialpedagogerna själva också hela tiden fortbilda sig. 
(Specialpedagog; låg, mellan)

Alla specialpedagogerna har känt ett stöd och intresse för dessa träf-
far från sina rektorer. Stödet från de grupper som samlats har dock 
varierat. Ett par av de som försökt med träffar pekar på samma ut-
veckling. Det är svårt att hålla verksamheten vid liv. Risken är att 
initiativet tynar bort. Det gäller, menar någon, samma arbetsstrategier 
här, dvs. den försiktighetsstrategi jag talat om tidigare (se ovan s. 92 
f). I en yrkessituation där många är pressade måste det nya avvakta 
och komma ”pö om pö”:

Nu kan man inte slå på stort direkt här med specialpe-
dagogik heller. För nu har dom ju fullt sjå att sätta igång 
och arbeta med sexåringar och åldersblandat. Det säger ju 
sig självt att man kan ju inte gå in och köra igång någon 
studiecirkel. Men man kan börja lite smått ändå. (Special-
pedagog; låg, mellan)

Träffarna betyder också mycket för upplevelser av kontinuitet i arbe-
tet. Jag ska kort kommentera detta. De intervjuer jag gjort kan tolkas så 
att för speciallärare blir yrkesupplevelserna konstant fragmentariska 
och splittrade. Jag ska ge några exempel från den kravbild som målats 
upp för mig. Många bollar är i luften samtidigt. Man träffar en elev 
en viss period så skiljs man. Man arbetar med många elever på olika 
nivåer samtidigt. Man ska ta hänsyn till vuxnas krav, och rikta sina 
insatser mot vuxenstöd. Det är kanske inte vanligt att man kan följa 
eller ens fullfölja en inledd arbetsprocess till dess avslutande faser. 
Detta förhållande upplevs av några som högst otillfredsställande. Re-
gelbundna träffar med kolleger kan vara en möjlighet att känna en 
större meningsfullhet och känsla av den efterfrågade kontinuiteten, 
menar den här specialläraren. Jag anser att citatet också implicit visar 
det starka behov som fi nns i intervjumaterialet av att stärka en svag 
yrkesidentitet:
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Ja, just nu jobbar jag på en ganska stor skola. Vi är sex spe-
ciallärare där. Det behövs. Det har vi sagt att i år ska vi ha 
den här eftermiddagen. Det var inte så i fjol, men i år har vi 
lyckats med det. Det känns väldigt bra. Vi jobbar tillsam-
mans och stöttar varandra. (Speciallärare; låg, mellan)

Hon fortsätter:

Och har man då varit där några år så att barnen man hade 
på låg är uppe på hög… Får liksom ta del av speciallära-
ren på hög då som jobbar med dom här barnen. Det är ju 
väldigt bra att få vara med på hela den här utvecklingen. 
(Speciallärare; låg, mellan)

Exempel 2: Resurserna

En av de specialpedagoger som jag besökt menar att det är just priorite-
ringsresonemang som bör vara en av de viktigaste special pedagogiska 
verksamhetsarenorna inom den allmänna utbildningen. Det här är ett 
bra exempel på, menar hon, att en specialpedagog måste ha en över-
gripande ekonomisk kännedom om den kommunala utbildningens 
situation i stort. Denna ska hon sedan förmedla och utnyttja i priori-
teringsresonemang inom elevvården. Det är också, enligt hennes sätt 
att se, nödvändigt att ha bildat sig (och ge uttryck för) en ideologisk 
ståndpunkt om samhällssituationen i stort. Frågan är nära relaterad till 
specialpedagogens samhällssyn och människosyn. Det här är också 
ett exempel på specialpedagogens nödvändiga men svårhanterliga 
mellanställning mellan skolledning och elev vårds  personal. En sådan 
situation kräver att man arbetar fram demokratiskt förankrade sam-
förståndslösningar. Berättelsen som följer ne dan är, som jag ser det, 
baserad på genomförda idéer men innehåller också visioner – med 
andra ord specialpedagogens upplevelser av hur saker och ting borde 
vara i detta sammanhang. 

Specialpedagogen beskriver ett arbetssätt som innehåller delar av 
en kommunikationsmodell som visar på en möjlig demokratisk väg 
för att uppnå samförståndslösningar. Jag ska med hjälp av special-
pedagogens upplevelser beskriva den konkreta arbetsmodellen och 
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senare i diskussionen (se nedan s. 206 ff) placera in modellens steg 
i en kommunikationsteori, vars förutsättningar är ”offentlighet, lika-
berättigande, uppriktighet och frånvaro av tvång.”14

Nedan beskriver jag modellens viktigaste ingredienser. Scenariot 
är detta:

Specialpedagogens kunskapsposition på skolan innebär att vara den 
som har (a) faktisk överblick över utbildningens resursbehov i stort 
samt (b) vara den som i gruppen har kunskap om skolans faktiska 
tillgång till resurser. (Här gäller uppriktighetskravet i diskussionen.) I 
mandatet från rektor ingår för det första att på basis av en översiktlig 
kunskap om alla skolans elever med behov av extra resurser i lärar-
gruppen ”fördela” dessa resurser på ett för alla acceptabelt sätt. Ett 
krav från rektor och kolleger är att fördelningen måste följa vad han 
kallar demokratiska procedurregler. Alla ska få säga sitt och ställa sina 
krav på fördelningen. Implicit i denna åsikt ligger specialpedagogens 
normativa uppfattning om att lärare lätt ”strider om resurser”, och att 
det är svårt att se utöver den egna gruppens ramar. Specialpedagogens 
uppgift, menar hon, blir att möta denna svårighet som hon uttrycker 
så här:

Men sen när man ska börja prioritera, det är ju då det blir 
svårt. Att kunna se att det fi nns större behov i en annan 
klass än min. (Specialpedagog; låg, mellan, hög)

Jag ska beskriva hur detta arbete byggt på ”överblick” rent konkret 
går till – steg för steg. 

Steg ett blir alltså att med hjälp av tester göra en grovskattning av Steg ett blir alltså att med hjälp av tester göra en grovskattning av Steg ett
behovet i stort. Det är en fråga om att få en ”neutral” faktisk överblick 
över hela skolans resurssituation. Här blir det ofta en fråga om att 
diagnostisera läs- och matematikkunskaper. Detta resultat komplet-
terar den här specialpedagogen med intervjuer med lärarna. Dia gnosen 
vägleder grovt och den personliga intervjun specifi cerar behoven. Här 
används diagnosen för resursmotiveringar, vilket kräver mycket av 
uppriktighet och hänsynstagande till svagheter hos de diagnostiska 
instrumenten. Detta är en kunskap och ett förhållningssätt som ut-
vecklas under specialpedagogens ledning i steg 2. 
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På basis av diagnosen sker sen överläggningar i steg två. Här ska 
man komma överens om de prioriteringsprinciper som ska gälla. Det 
gäller att väga argument från deltagarna i resonemanget – för och 
emot. Båda typerna av argument måste prövas av gruppen. Grundar 
sig argumentet på fakta eller normer? Är grunden för argumentet ett 
sanningsanspråk eller är den en subjektiv smak – dvs. en erfaren-
hetsmässig upplevelse? Det gäller att alla får just sina resursanspråk 
prövade av de andra. Det gäller att skapa en samtalsarena som ger möj-
lighet till förståelse för de i kommunikationen involverades argument. 
Här har specialpedagogen förberett de övergripande diskussionerna 
om resurserna på skolan, med stödet i sina ”objektiva” mätningar av 
behovet. Lärarnas argument och kunskap om den normativa bakgrun-
den till dessa argument måste i detta steg väga tungt. Det är dessa som 
har en nära erfarenhetsmässig insikt om varje enskilt barns behov. 

Efter detta stadfästs en resursfördelning i steg tre som är en sam-
förståndslösning. Denna ska vara baserad på diagnosen av resursbe-
hovet och prioriteringsdiskussionens resultat som också sammanvägts 
med de reella ekonomiska förutsättningarna. Dessa har beskrivits av 
rektor på enheten ”som har överblicken över ekonomin”.15 Resursför-
delningsförslaget behöver givetvis ständigt omprioriteras. Resurser 
får enligt den här specialpedagogen aldrig låsas:

Vi reviderar det här efter varje termin. Då gör vi ett nytt. 
Men för att hinna med fl er så tror jag att jag ska jobba i 
perioder nästa läsår. Det fi nns ju massor av olika sätt att 
göra det på. Det här är ett sätt att få överblick över hela 
skolan och den överblicken har vi aldrig haft på våran 
skola. (Specialpedagog; låg, mellan, hög) 

Exempel 3: Etableringen av rollen16

Den tredje specialpedagogen jobbar inledningsvis på bred front med 
information i kommunen om hur hon ser på specialpedagogrollen. 
Hon var ej behovsantagen till den specialpedagogiska utbildningen 
och det är troligt att detta pressat fram hennes mycket intensiva infor-
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mationsarbete. Någon specialpedagogisk tjänst fanns inte tillgänglig 
för henne till en början. Man kan utan att överdriva säga att hon, när 
hon kom tillbaka från utbildningen, möttes med en stor portion av-
vaktan på gränsen till skepsis från både kollegor och chefer – både de 
politiskt valda och tjänstemännen i kommunen. Med facit i hand så 
säger hon själv att det varit en arbetsam period men att det nu, efter 
två års intensivt arbete, har lossnat. Hon anser att hennes idoga arbete 
till en viss del burit frukt och att det fi nns möjligheter för en bredare 
specialpedagogisk verksamhet i kommunen. Nedan har jag samman-
ställt hennes dagboksanteckningar från arbetet med etableringen av 
specialpedagogrollen, vilka jag tagit del av efter hennes medgivande. 
Jag har velat att sammanställningen ska sammanfalla med hennes 
dagboksstil och den är därför skriven i en summerande punktform, 
med endast korta kommentarer av mig. 

Den här specialpedagogen börjar med att skicka ut ett häfte som 
hon själv arbetat fram som omfattar 15 sidor text. Texten bygger på 
den loggbok hon fört under studietiden. Hon beskriver häftet själv i 
sin dagbok som ”ett litet lättläst kompendium.” Det innehåller dels ett 
”personligt brev” med information om hur hon ser på specialpedago-
gikens syfte och specialpedagogens arbetsuppgifter samt en relativt 
detaljerad information om den specialpedagogiska utbildningens inne-
håll. Det fi nns även en litteraturlista i häftet som är en sammanställ-
ning hämtad från utbildningen till specialpedagog. Häftet innehåller 
alltså fyra delar som enligt hennes egen information skickades till; 
skolpolitiker (Barn- och utbildningsnämnden), skolledare, kollegor 
(klasslärare och speciallärare), samt andra intresserade. Hon har dess-
utom ”begärt tid” och förmedlat häftets innehåll på en rektorskonfe-
rens (20 min). Tyngdpunkten i informationen handlade om skillnader 
mellan specialpedagogik och psykoterapi från ett blad i häftet. Detta 
kan förklaras med att hon ansåg det vara viktigt att betona special-
pedagogens specifi kt pedagogiska roll. Informationen slog an enligt 
hennes egna uppgifter. (Utan att dra för stora växlar av just detta möte 
så fi ck hon dock senare på hösten, långt efter första mötet och efter 
fl era andra möten med förvaltningschefen, en halvtidstjänst som spe-
cialpedagog.) Förvaltningschefen meddelar enligt specialpedagogen 
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under första mötet att det råder fullständig oenighet i BUN (Barn- och 
utbildningsnämnden) om specialpedagogisk kompetens är viktig eller 
inte. Kanske var det trots allt så, spekulerar hon, att just mötesinforma-
tionen och de följande mötenas diskussioner, var det som behövdes för 
att häva oenigheten. Hon fi ck alltså sin tjänst. Vi ska nu följa hennes 
arbete under första hösten som specialpedagog.

Arbetet under första hösten
Under hösten har hennes arbete varit mycket elevfokuserat. Det har 
varit svårt att arbeta specialpedagogiskt övergripande i kommunen. 
Det fi nns, menar hon, inget självklart och uttalat intresse för en sådan 
funktion hos rektorer eller kollegor. Om verksamheten ska ta fart eller 
inte vilar enligt henne själv i första hand på den egna initiativförmå-
gan, samt hur hon knyter an kontakterna med andra elevvårdande 
personer. Ibland upplever hon att hon inte ensam orkar driva de spe-
cialpedagogiska idéer hon har. Då utnyttjar hon sitt intresse för läs- 
och skrivproblem och arbetar intensivt som traditionell speciallärare 
främst inom samma rektorsområde. Från hennes dagboksanteckningar 
läser jag:

Gjort läsintervjuer, stimulerat läs- och skrivutveckling i 
grupp om 4–5 elever. Samarbetat med föräldrar om läsning. 
Samarbetat med klasslärare om läs- och skrivutveckling. 
Träffat föräldrar till barn som lärarna har svårigheter med. 
Arbetat tillsammans med klasslärare och speciallärare om 
utvecklingsplaner för eleverna. Varit mo dell för assisten-
ter på mellanstadiet. Diskussion om vad, hur och varför. 
Tillgänglig 1 tim/vecka för ”samtal med kollegor, föräldrar 
m.fl . (Ur dagboken)

Hon gör upprepade försök att få igång det ”centrala arbetet som spe-
cialpedagog”: 

Har ordnat träffar med förvaltningschefen. Han var mycket 
intresserad (överlämnade mitt kompendium), och skulle 
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göra vad han kunde för att inrätta en specialpedagogisk 
tjänst. (Ur dagboken)

Hennes hopp om en tjänst växer. Så här säger hon en bit in på första 
hösten, när hon summerar: 

Jag är den första i min hemstad med denna utbildning. Ti-
digare har inte skolledningen varit det minsta intresserade 
av att utbilda en specialpedagog. Jag har brevväxlat och 
haft samtal på samtal för att få något som helst stöd. Men 
det har varit ett totalt ointresse. Nu har det alltså vänt! (Ur 
dagboken)

Hennes specialpedagogiska verksamhet växer. Än har hon emellertid 
ingen egen fast bas för verksamheten. Så här skriver hon i dagboken: 

Har ”kontoret” hemma än så länge. Väntar på plats i skol-
kansliet. Pedagogisk handledare i fyra skolor. Handled-
ningen är koncentrerad på elever som av lärare upplevts 
svåra att undervisa. Arbetets huvudinnehåll i de fyra sko-
lorna är:
– följa upp elevers utvecklingsplaner tillsammans med 
föräldrar och klasslärare (inriktat på läs- och skrivutveck-
ling).
– handleda elevassistent på särskolan (inriktat på matema-
tikproblem).
– träffa kollegiet, följa upp utvecklingsplaner. Går igenom 
nu-läget. Lyssnar mest. Ger förslag.
– att vara observatör. Kartlägger arbetet för elev. Ger förslag 
om stöd, uppmuntran, och arbete med självförtroende. 
– att handleda och göra läsintervjuer i en liten undervis-
ningsgrupp. Upplever att lärarna har störst behov av att få 
hjälp med läs- och skrivutveckling bland barnen.
– besöker elev som inte fungerar, 1 gång/vecka. Arbetar 
med kontakt och självbild. (Ur dagboken)
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Det fi nns inte någon mötesplats med speciallärarna under hösten, där 
specialpedagogen kan diskutera en eventuell utveckling av special-
lärarverksamheten. Hon upplever sig sakna en arena där specialpe-
dagogiken i kommunen kan dryftas och ett samarbete utvecklas och 
kallar därför till speciallärarträffar precis som i exemplet ovan (se s. 
123 ff).

Anordnar träffar för speciallärare

Målsättningen med träffarna är att utveckla ett stadigvarande samar-
bete. Första träffen ”kändes bra”. Hon ”lade upp riktlinjer för framti-
den”. Hon poängterar att det var en ”inbjudan” och inte en ”kallelse”. 
Det får inte kännas som ett auktoritärt tvång ovanifrån. Viljan att gå 
måste komma ur ett upplevt behov av att träffas. Så här ser hennes 
anteckningar ut från innehållet i de inledande träffarna:

Presentation av oss själva. Diskussion om fortsatt inne-
håll i våra följande träffar. Besök av lektor i specialpe-
dagogik, som diskuterade den specialpedagogiska rollen.  
Dis     kussion i grupper om den specialpedagogiska rollen. 
Gruppintervjuer om arbetssituationen ute i skolorna – vi 
intervjuar oss själva. Specialpedagogen: presentation av 
talbok; presentation av diagnosmaterial; presentation av 
läsmetod samt diskussion av ”gemensamma problem”:
Mellanstadiets läs- och skrivsvårigheter.
Hitta rätt böcker, för olika läsnivåer.
Ointresserade, omogna elever.
”Strukturer” i undervisningen
Rollen som speciallärare: klinik kontra resurs i klassen?
Jobbets avigsidor: ”Se” problem men inte ha tid. 
Inför träff fyra: Video om montessoripedagogik.
Några av specialpedagogens allmänna frågor efter träffar-
na: Tänker de andra som jag om dyslexi? Gör de upp 
utvecklingsplaner? Hoppar de bara spontant in då och då 
och hjälper till utan planering? (Ur dagboken)
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Det fortsatta arbetet: Första året 

Under resten av året vidgas arbetet i allt bredare cirklar: 

Utvecklar arbetet med det egna ”stora intresset”: ”mark-
nadsför” talböcker för barn med läs- och skrivproblem. 
Startar ett samarbete med kommunbiblioteket i frågan. Kör 
igång talboksarbete i klasserna. (Ur dagboken)

Nu utvecklar hon också samarbetet till andra elevvårdsinstanser. Hon 
inleder ett samarbete med habiliteringen och försöker hitta ”öpp-
ningar” för samarbete. Så här ser hennes noteringar ut: 

Diskuterar organisationsform för samarbete mellan habili-
tering och utbildning. Diskussion med psykolog (Arbetsbe-
skrivningar). Deltar i konferens på habiliteringen om elev 
som sänts till XXX. Även högstadielärare deltar. Deltar i 
samtal kring utvecklings- elevvårdsenhet för kommunen. 
(Ur dagboken)

Elevvårdsenheten är en mindre elevvårdande grupp inom den stora 
utvecklingsenheten, som har till uppgift att: 

…stödja Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 
genom ett rationellt nyttjande av befi ntlig specialistkom-
petens [i Elevvårdsfunktionen inom utvecklingsenheten, 
min kommentar]… ingår förutom de centralt placerade 
skolpsykologerna och barnomsorgskonsulenten även den 
samlade resursen av skolkuratorer och skolsköterskor. 
(Häm tat från informationsskrift)

Elevvårdsenheten har bl.a. behandlat organisationens optimala form 
i kommunens utvecklingsenhet för skolan. 

Varannan fredag under våren ska XX och jag vara med på 
elevvårdsenhetens möten. Bra tycker jag. Men varför har 
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vi inte fått vara med från början? Utan först sen vi krävt 
att bli tagna på allvar. (Ur dagboken)

Arbetet för och inom enheten upptog mycket av specialpedagogens 
krafter både första och andra året efter utbildningen. Jag har försökt 
följa och beskriva hennes intryck av arbetet i denna utvecklingsen-
het. Den första tiden ägnades mest åt organisationsformen. Innehållet 
sköts åt sidan. 

Det centrala arbetet i utvecklingsenheten

Två konkurrerande organisationsförslag upptar och försvårar ar-
betet med att utveckla en smidig organisationsform. Frågorna gäl-
ler i första hand olika uppfattningar om hur elevvårdsärenden ska 
delegeras.

Mötet med hela enheten visar att det råder delade meningar 
och att det kan bli inre stridigheter, som försvårar organi-
sationsarbetet. (Ur dagboken)

Den mikropolitiska problematiken är tydlig även här. Det första för-
slaget kan enligt specialpedagogen förstås som en positionskamp. 
En hierarkisk och centraliserad expertstruktur står mot en utplanad 
organisationsform. Så här skriver hon i sin dagbok om organisationen 
enligt förslag 1:

Ett förslag går ut på en fastlåst organisation med ett re-
missförfarande från rektor till kontaktperson centralt, som 
sen ska delegera ut ärenden till ett team. XX vill ha detta 
jobb. Flera har sagt till mig att det är en maktkamp med i 
denna organisationsuppbyggnad. Exempelvis vill XX ha 
kontaktpersonsjobbet. (Ur dagboken)

Det andra förslaget som hon själv varit med om att utarbeta ser ut så 
här:
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1. Vem som helst ska fritt kunna beställa tjänster från 
utvecklingsenhetens representanter.

2. Rektor ska vara informerad.
3. Den mest lämpade tar sig an uppgiften.
4. Utvecklingsenheten träffas ofta. Så vi lär oss varandras 

fallenhet och intressen. Inga remisser.
5. Barnomsorgen bör mer lyftas fram. (Rektorerna har 

ansvaret)
6. Problemen ska åtgärdas tidigt.
7. Modellen ska passa kommunen. Utrymme för person-

liga önskningar om arbetssätt ska fi nnas.
8. De som ingår i UE ingår också automatiskt i rektors-

områdenas nätverk för elevvården. (Ur dagboken)

Själva grundidén innehåller tankar om ett vidgat samarbete:

Om rektorsområdets nätverk inte ”räcker till” så kan vi 
som kontaktpersoner i UE ta kontakt med någon därifrån, 
eller med någon från Soc, Hab, BUP, m.fl . (Hämtat från 
mötesprotokoll)

I arbetet med utvecklingsenhetens organisation återkommer man ofta 
till samarbetets natur och de olika professionernas förhållande till 
varandra. Röster höjs för att enheten ska ta ansvar för att beskriv-
ningar av de olika yrkesområdena måste göras. I en stor byråkratisk 
organisation där olika delar ska passa ihop blir beskrivningskravet 
en naturlig slutpunkt på alla diskussioner. I det här fallet sågs det 
som chefernas ansvar att starta processen med att defi niera de olika 
yrkesområdena. Ingenting hände dock trots den livliga diskussionen 
om behovet. Också specialpedagogen famlar efter formuleringar som 
ska defi niera rollen. Om utvecklingsenhetens arbete med arbetsbe-
skrivningar säger hon så här:

Våra roller som specialpedagoger är oklara. Vi ska försöka 
klargöra detta på mötet. Fortfarande har inte XX [f.d. för-
valtningschef, min kommentar] utarbetat våra arbetsbe-
skrivningar. Men han har än en gång lovat att de snart ska 
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vara klara. Som du ser så händer det en del i alla fall och 
det känns spännande. (Ur dagboken)

Här kommer ett utdrag från mina egna anteckningar från ett stormigt 
möte med utvecklingsenheten: 

Huvudsaklig diskussionsfråga under mötets gång: Hur ska 
vi få fram arbetsbeskrivningar? Många missnöjda för att 
inget händer. Tydligt uttryckt missnöje med förvaltnings-
ledningen. Många krävde att få vara med i elevvårdsarbe-
tet centralt. Vi vill inte bara arbeta på skolor i periferin. 
Tveksamhet över utvecklingsgruppens storlek: Svårt att 
samordna arbetet. Hur gör man på andra platser? Förskole-
konsulenter och psykologer arbetar en stor del av sin tid 
med utbildning av assistenter. På var sitt håll. Psykologerna 
inriktar sig också på läs- och skrivundervisning. Är detta 
psykologens arbetsområde? Fråga från specialpedagog: Är 
hon kompetent för detta? Varför inte jag? (Hämtat från 
anteckningar)

Efter en hård och långdragen diskussion fi nns nu en arbetsbeskriv-
ning för kommunens första specialpedagog. Jag har också nedan som 
jämförelse presenterat en helt annan kommuns beskrivning av samma 
befattning. 

Exempel på specialpedagogers arbetsbeskrivningar
(avskrift av dokument från X och Y kommun)

Arbetsbeskrivning: Exempel 1
A. ”Speciallärare” 
 Arbetar schemalagt i skolan.
 Med hjälp av klasslärare föräldrar och andra som kommer i kontakt 

med eleven, se svårigheterna och möjligheterna i skolarbetet.
 Lägga upp långsiktig och kortsiktig utvecklingsplan.
 Sträva efter en helhetssyn på eleven.
 Kontinuerligt utvärdera resultaten tillsammans med berörda.
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B. Pedagogisk handledare
 Arbetar ej schemalagt.
 Är stöd och idégivare åt lärare som uttalar önskan om hjälp.
 Besöker skolan och analyserar tillsammans med lärare föräldrar 

och andra hur ett utvecklingsarbete ska läggas upp. Återkommer 
med jämna mellanrum för att handleda och utvärdera så länge som 
behovet fi nns.

C. Samordnare
 Söker kontakt för att bilda nätverk i elevvårdsarbetet.
D. Fortbildare
 Profi lerar sig som specialpedagog och förmedlar till andra tänkbara 

möjligheter.
 Initierar diskussioner om specialpedagogik.
 Informerar sig själv och andra om aktuellt stoff. (Hämtat från 

arbetsbeskrivning)

Arbetsbeskrivning: Exempel 2
1. Arbete med undervisning/barn, ungdomar, vuxna
 Huvudinriktning är det ”jagstödjande” arbetet. Arbeta med språket 

hos eleven. Verka för en gynnsam skoldag och fokusera på att 
förebygga utslagning. Ha i detta arbete kontinuerlig kontakt med 
förskolan. Vara uppmärksam på hinder i verksamheten, klassen och 
gruppen för denna gynnsamma situation. Ha kontakt med psykolog 
och kurator i arbetet med relationsstörningar. Föräldrakontakter 
angående undervisningsproblematik. Samverkan med fritidsperso-
nal. Bearbeta attityder, förväntningar genom gemensamma littera-
turstudier. Initiera studiecirklar. ”Hålla den pedagogiska de batten 
vid liv”. Rådgivnings- och handledningsarbete. (Ställa frågor som: 
”Har du tänkt på att…?”)

2. Analys av komplicerade inlärningssituationer
 Undersökande samtal. Diagnostisk undervisning. Var ”befi nner” 

eleven sig? Elevens utveckling. Berörda parters egna uppfattningar. 
Ansvar för att kontakt med berörda parter tas. Kartlägga funktions-
mönster inom och mellan grupper. Samspel mellan kulturella och 
sociala grupper. Samspel inom och mellan lärarlag. (Det senare i 
samspel med kurator och psykolog)
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3. Upprätta handlingsprogram (i samarbete med elevvårdsteam)
 Diagnos med avgränsning av problemen. Fördela ansvar (klasslä-

rare, skolledning, psykolog, kurator, hälsovård, föräldrar, fritids-
personal, övriga lärare, övrig personal). Utforma åtgärder.

4. Uppföljning och utvärdering.
 Kan gälla:
 elevens utveckling
 klassens/gruppens utveckling
 arbetslaget
 arbetssätt
 verksamheten i stort
 Utvärderingen bör vara ”dynamisk”, dvs. i sig utgöra en kunskaps-

process.
 [Arbetsbeskrivningen avslutas med en defi nition av specialpeda-

gogik:] Det är rörelsen mellan diagnos, planering, genomförande, 
utvärdering, ny diagnos. 

 (Hämtat från arbetsbeskrivning)

Prolog:
Efter drygt ett års arbete som specialpedagog

Ifrågasättandet tar ny fart, och specialpedagogen pressas återigen 
tillbaks till speciallärarrollen och listans specialpedagogiska delar 
fyller ingen reell eller aktiv funtion, annat än undantagsvis. Som jag 
ser det hör detta bl.a. ihop med de komplicerade relationerna med 
näraliggande yrken och kravet från klasslärarna att alla ska delta i 
det hårda undervisningsarbetet, samtidigt som kraven ökar och re-
surserna minskar. Denna pressade situation ökar den mikropolitiska 
komplexiteten mellan olika yrkesområden. Den här specialpeda-
gogen utvecklar då i överlevnadssyfte sina egna intresseområden. 
Exempelvis engagerar dyslexi många i kommunen och begreppet 
kan bli en relativt lättplacerad grundsten – fri från envist motstånd, 
hyllad och uppmuntrad – i det identitetssökande som pågått hela ti-
den. Så här skriver hon om det senaste arbetet i sina anteckningar:
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Har f.ö. börjat arbeta mer med ma-svårigheter. Elever som 
är ”dysmatematiker”. Försöker förmedla lyhördhet, en-
tusiasm samt bättre självförtroende hos eleverna. Ordnat 
föreläsningar om bl.a. dyslexi. Tagit kontakt med bokförlag 
om information om böcker för barn med särskilda behov. 
Ny förvaltningschef (f.d. psykolog). Ifrågasatte på ett möte 
hur jag fått min tjänst. Ifrågasatte om det fanns ekonomiskt 
utrymme för en specialpedagog. Diskuterade hur bra elev-
vård ska bedrivas. Funderar på att skicka ett litet ”mark-
nadsföringspaket” till den nya BUN. (Ur dagboken)

Cirkeln är sluten:

De verkar helt ”gröna” och som vanligt är det turbulens 
kring indragningar och förändringar. Då kommer nog en 
liten specialpedagog bort väldigt lätt.

Frågar den gamla förvaltningschefen om min situation. 
Det är fortfarande oklart om innehållet i min tjänst:

Han menar att ingen ska ifrågasätta min tjänst som spe-
cialpedagog. Jag har inte fått någon ny tjänst, utan fått nya 
arbetsuppgifter p.g.a. att jag skaffat mig en ny utbildning. 
Vi får se om det håller. (Ur dagboken)

Noter
1. Kursiv i citat innebär att jag uppfattat att det kursiverade ord/et – en 
betonats. För att klargöra sammanhanget har jag i vissa citat inom parentes 
kommenterat vissa uttalanden. Sammanfattningarna bygger på citatens 
vidare kontext.
2. Exempelvis i form av datoriserade självstyrda undervisningsprogram, där 
den gamla skinnerianska undervisningsteknologiska förstärkningsmodellen 
verkar ha varit förebild.
3. Observera att siffran endast är ett mått på en tendens i materialet. Den kan 
därför ej användas för absoluta jämförelser mellan kategorierna. 



140  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

4. Det positivistiska förhållningssättet har varit dominerande alltsedan dif-
ferentieringen av yrkesbestämda kunskapsområden med vetenskapens hjälp 
började bygga upp sina professionella betingelser under upplysningstiden. I 
Helldin (1997) kap. 7 har jag försökt specifi cera de moraliska konsekvenser 
de positivistiska vetenskapsfi losofi ska ståndpunkterna med nödvändighet 
får. Se speciellt not 3.
5. Uttrycket kommer från Jürgen Habermas teori om kommunikativ handling. 
För ett klargörande se exempelvis Carleheden (1996).
6. Med ”idealtypiskt”menar jag att jag summerar och betonar vissa aspekter 
i de delar av mitt empiriska material som behandlar de intervjuades syn på 
elevers utveckling. För en utredning av begreppet se Weber (1977, s. 34).
7. För en jämförelse bakåt i tiden med en äldre specialpedagogisk tradition 
se Helldin (1997), främst kap. 3, 6 och 7. Här försöker jag också resonera 
om ursprunget till den specialpedagogiska teoretiska traditionen.
8. Jag kommer att beskriva dessa besvikelser ingående i ett senare kapitel som 
handlar om den aktuella samarbetssituationen i de kommuner jag besökt.
9.  Av hänsyn till berörda personer i exemplet nedan har jag valt att inte 
skriva ut vilket yrke ”icke-pedagogen” har. I citaten fi nns enstaka ord bort-
tagna (markerade med XXX), vilket jag också gjort av hänsyn till berörda 
personer.
10. Texten nedan är min återberättelse som bygger på pedagogens marknads-
föringsmaterial, hennes dagbok samt intervjuer med henne.
11. Detta är också en avpolitisering av situationen. Även om experten exk-
lusivt kan utföra en handling till någons bästa, bör inte detta utesluta att 
andra har samarbetande synpunkter på denna handlings rättmätighet eller 
lämplighet.
12. Det kan gälla exempelvis konsekvenser av ekonomiska indragningar på 
det specialpedagogiska området.
13. (Pontán, 1995) Jag beskriver nedan mer ingående denna studie (se s. 
156).
14. Habermas i Carleheden (1996, s. 26).
15. Vi har – om vi går till Jürgen Habermas – fl era språkliga dimensioner 
att ta hänsyn till, om alla ska förstå situationen. Enligt Habermas bygger 
samförstånd på att vi kan relatera oss till tre ”världar” samtidigt: 1. relationer 
till en subjektiv värld av upplevelser (här erfarenhet av tidigare relationer 
med behövande elever) 2. till en objektiv värld av fakta (diagnosresultat; 
ekonomisk situation) och 3. till en social värld av normer (här normerna i 
den grupp som föreslår fördelningen; för kunskap om denna värld krävs en 
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längre tids samvaro med gruppen). Detta är kärnan i Habermas intersubjek-
tiva fi losofi . 
16. Nedanstående text bygger på en specialpedagogs dagboksanteckningar 
från de första två verksamhetsåren i kommunen.
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4
Diskussion

Inledning
I den första delen börjar jag med en kommentar till den decentralise-
rade styrning av kommunernas utbildning som började få genomslag 
i slutet på 80-talet. Decentraliseringen av den tidigare centrala styr-
ningen av utbildningsinsatserna är motorn i de allmänpedagogiska för-
ändringarna i kommunen. Den form den tar bestämmer därmed också 
specialpedagogikens framtida inriktning, organisation och om fång. 
Decentralisering kan givetvis skapa stora möjligheter till lokalt an-
passade goda lösningar av de specialpedagogiska problemen. Många 
destruktiva processer som utvecklas kring viktiga beslutsområden har 
också, som jag ser det, att göra med den decentraliserade beslutsord-
ningen. En viktig fråga som hör ihop med decentraliseringen är hur 
den ska kunna utveckla en utbildning som till sin form har institutiona-
liserat demokratiska processer där även ”svagare grupper” och deras 
ombudsmän kan komma till tals när beslut ska fattas. Mitt empiriska 
material visar tydligt på hur mikropolitiska processer (som Ball kallat 
det ovan, se. 33) kan störa uppbyggnaden av en radikal demokrati. 
Där måste allas röster medverka om samarbetsgruppen ska vara op-
timalt problemlösande. Jag gör nedan den kommentaren i anslutning 
till slagordet om en skola för alla och pekar med hjälp av bl.a. makt-
utredningen och mitt eget material på de svårigheter i demokratiskt 
hänseende som en decentraliserad beslutsordning kan skapa inom 
ett av tradition regelstyrt område – tvärt emot dess uttalade positiva tvärt emot dess uttalade positiva tvärt emot
demokratiska intentioner. Här presenterar jag, i avsikt att vidga min 
tolkningsram, också exempel på sådana svårigheter hämtade från ett 
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examensarbete vid Specialpedagogiska institutitonen i Stockholm, där 
beslutshierarkier i anslutning till s.k. konsekvensbeskrivningar inom 
utbildningen har studerats i en svensk kommun (se Pontán 1996).

Om decentraliseringsreformen bestämmer mycket av hur de pre-
sumptiva möjligheterna för elevvården som helhet ser ut, så är de 
kunskapsfi losofi ska betingelser som staten bestämt för den nya utbild-
ningen en annan minst lika viktig fråga att ta ställning till för kom-
munerna. Den till sin grund kunskapsfi losofi ska frågan om hur lärare 
”skall” uppfatta kunskap och i anslutning till detta välja sina metoder 
för inlärning, kan på sikt få stora konsekvenser för de elevgrupper 
som av många betraktas som ”svåra att lära”.

Ett viktigt begrepp för Lpo 94:s kunskapsideologi och människo-
syn är bildning. Jag diskuterar allmänt begreppet i anslutning till 
begreppen individualitet och solidaritet i en fi losofi sk kontext, men 
också i skenet av den beskrivning av de intervjuades förhållningssätt 
till kunskap som jag skissat i mitt empiriska material. På ett annat 
ställe har jag diskuterat hur det mellan de två begreppen råder ett 
komplicerat tyngdpunktsdilemma (Helldin 1997). Beroende av var 
den ideologiska tyngdpunkten förläggs mellan de båda polariteterna 
kommer elevvårdens inriktning att ta sig olika skepnad. Det är också 
som jag ser det ett kunskapsfi losofi skt dilemma inbyggt i läroplanens 
resonemang om kunskapens natur.1 Själva bildningsbegreppet är ett 
universialistiskt begrepp som åtminstone till stora delar passar illa 
ihop med den post modernistiskt inspirerade allmänna diskussionen 
av kunskap som en individuellt konstruerande aktivitet i ett solidariskt 
sammanhang – ”kunskapande”. Bildningsbegreppets individuella un-
dertoner harmonierar dock väl med den individualistiska hållning som 
den senaste läroplanen omfattar. Jag vill föra denna diskussion därför 
att kunskapshållningar och dess danande processer inom utbildningen 
är av synnerligt stor vikt när det gäller hur man inom fältet kan betrakta 
variationer i elevernas inlärningssituationer. Det bör påpekas att när 
det gäller de båda relationspolariteterna individualitet och solidaritet, 
leder en alltför stark betoning av det ena lätt till ett åsidosättande av 
det andra. Detta är problematiskt åtmin stone för de elever som inte 
alltid följer de normerande inlärningsmönster som utvecklats i under-
visningsmiljön. Min diskussion här är en summering av ett separat 



144  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

projekt, som Ulf Sivertun (1997) gjort. Det är ett delprojekt i förhål-
lande till mitt eget projekt och det tar upp individualitetsbegreppet i 
Lpo 94 i ett maktperspektiv.

Jag avslutar slutligen del ett i diskussionen genom att resonera 
allmänt om det egna materialet i anslutning till expertrollen i det 
moderna samhället och specifi kt när det gäller samarbetet mellan elev-
vårdens experter och ”hjälpbehövande” allmänlärare och elever. 

Del två i diskussionen är ett försök att skissera dels på en special-
pedagogisk institutionellt studiebaserad modell, dels på en kommunal 
bearbetningsmodell utifrån de problem som det empiriska materialet 
lyft fram. Diskussionen koncentrerar sig i dessa fall främst på sam-
arbetsproblematik och omfattar en sociologisk och politisk-fi losofi sk 
tolkning av resultatet. Det första avsnittet här gäller ett förslag till 
samarbets- och kommunikationsmodell som jag försökt bygga på 
Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet. Det kan i 
relateringen till Habermas endast bli fråga om att resonera om vilka 
överordnade principer som måste gälla om ett reellt kommunikativt 
samarbete och om en kommunikativ demokratisk anda, i Habermas 
mening, ska kunna utvecklas inom exempelvis elevvård och speci-
alpedagogisk utbildning. Jag menar att principmodellen jag tecknar 
nedan även har relevans för den pedagogiskt handledande funktion 
som specialpedagogen enligt det inledningsvis presenterade utbild-
ningsförslaget ska besätta (se s. 206 ff).

Med mitt empiriska resultat som horisont har jag således beskrivit 
en alternativ pedagogisk modell för utbildningar där relationsfrågor 
står i centrum. Med hjälp av denna modell går det, menar jag, att 
bearbeta, ”förfl ytta” och utveckla studerandes traditionella kunskaps-
syn mot en vidare kunskapsbas, där den kritiska analysen och den 
kommunikativa andan står i fokus. Modellen är även relevant för 
exempelvis kommuners specialpedagogiska förhållningssätt och ut-
bildningsinriktning på utbildningsområdet. Enligt mitt sätt att se bör 
en specialpedagogisk utbildnings ansvar i stor utsträckning upptas 
av att leda in studerande på kunskapsstigar som utvecklar den anda 
som Habermas talar om. Modellen försöker därvid ta hänsyn till och 
arbeta med det ”glapp” mellan teori och praktik som jag har pekat på 
i mitt resultat ovan. Med ett gammalt slitet uttryck kan modellen kal-
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las för en helhetsmodell. Jag ska utveckla vad jag menar: Uttrycket 
omfattar ett engagemang av alla verksamheter som försiggår på en 
utbildnings- och forskningsinstitution, där således även forsknings-
aktiviteterna på institutionen har sin givna och värdefulla plats i ut-
bildningen: I modellen samarbetar forskning, studerandeutbildning, 
kommunverksamhet och vissa aspekter av fortbildning av personal. 
Modellens huvudsakliga process över tid innebär enligt mitt sätt att 
se en långsiktig bearbetning och etablering av den specialpedagogiska 
rollen och dess identitetsproblematik, där dess inriktning kontinuerligt 
kan få möjlighet att debatteras. 

Slutligen tar jag upp frågan om samarbete i ett allt vidare perspektiv. 
Avslutningen av den andra delen utmynnar i ett textmässigt koncentre-
rat förslag till ett samarbete mellan utbildning och dess ”avnämare”, 
dvs. kommunerna. Man kan säga att jag ”vrider” den ovan beskrivna 
modellens pedagogiska fokus mot kommunerna själva, som efter de-
centraliseringens genomförande bl.a. har på sin spännande lott att 
bestämma hur specialpedagogikens kunskapsområde skall utnyttjas i 
framtidens utbildningsinsatser. Detta är ett beslut som i decentralise-
ringens tidevarv i sista hand tillkommer de enskilda kommunerna och 
som enligt den decentralistiska huvudidén bör rättas efter den lokala 
situationens krav och möjligheter. I och med att kommunens utbild-
ningsverksamhet blir en aktiv del i modellens utbildningsinnehåll och 
uppläggning kommer den också, menar jag, att skapa förutsättningar 
för en sammanlänkande diskussion med allmänpedagogiken i kom-
munen. 

En viktig aspekt av denna kommunanpassning är att det är nöd-
vändigt att en diskussion om samarbetsformer och innehåll i den 
specialpedagogiska funktionen startar redan under studietiden. Det 
bör ske med hjälp av ett teoretiskt och praktiskt pedagogiskt stöd från 
den specialpedagogiska institutionen. Min avslutande diskussion är en 
introducerande idéskiss för ett sådant samarbete. Här ser jag institutio-
nens forskningsresurser som ett viktigt led i skissen: En samplanering 
mellan forskning och utbildning är viktig för att samarbetet med kom-
munerna ska bli så effektivt som möjligt, bl.a. för att en fortlöpande 
dokumentation av kommunsamarbetet ska kunna ske.
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Del 1

Kommentarer till intervjuerna
Den intervjustudie som jag ovan presenterat resultatet av, har haft 
främst specialpedagogikens allmänna praktiska teorier och det di-
rekta praktiska handlandet i blickfånget. Såtillvida är det en studie 
som diskuterar ett yrkesområdes teoretiska och praktiska ambivalens. 
Studier av specialpedagogik är likafullt en verksamhet som måste 
ta i beaktande fl era sidoordnade yrkesfälts teoretiska och praktiska 
kunnande. Sidoordnade, ibland parallella yrkesfält, skapar en mikro-
politisk problematik, som i vissa fall kan vara svår att komma till rätta 
med. Många yrkesgrupper lever sida vid sida i utbildningssystemet 
med en generell kunskap som är svårurskiljbar och defi nitionsmässigt 
svårfångad. Specialpedagogiken är en integrerad del av kommunens 
totala elevvård, som i sin tur är en central del i en kommuns hela 
utbildningsverksamhet. Det gör att specialpedagogens professionella 
möten blir många och att kraven på ett välordnat samarbete framhäves. 
En bild som gäller specialpedagogisk kunskap och dess samhörighet 
med elevvårdsproblematikens funktion måste därför även ta allmän-
pedagogikens frågor i betraktande. 

Läsaren har i intervjuerna som gjorts i några kommuner i Sverige, 
mött uttalanden som innehåller många motsägelsefulla uppfattningar 
om utbildningsverksamhet i allmänhet och specialpedagogik i syn-
nerhet. Jag har tecknat en bild som inte alltför sällan kännetecknas 
av en trevande ambivalens, ibland uppgivenhet och motsättningar 
på fl era plan och med fl era olika innehållsliga fokuseringar: mellan 
yrkesgruppers behov av erkännande; mellan ideologiska resonemang, 
yrkesteorier och det vardagliga arbetets direkta krav; mellan organi-
satoriska lösningar och metodiska möjligheter, mellan maktanspråk 
och maktlöshet, mellan de individuella yrkesbehoven och den solida-
riska samarbetstanken. Parallellt med sådana upplevelser har vi också 
mött en annan bild som beskriver kampvilja och förändringskrav, där 
seriösa idéer introducerats, bearbetats och genomförts på de arbets-
platser jag besökt. 

På det retoriska planet i materialet, framförallt bland elevvårds-
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personal, har fortfarande det paradigm som beskriver en skola för 
alla ett starkt genomslag. Det märks tydligast i de samtal jag fört 
om rättvisa och i visioner om samarbete. En skola för alla var det 
viktigaste moderna skolpolitiska budskapet efter andra världskriget. 
1980-talet blev årtiondet då de svårförenliga paradigmen möttes. Det 
moderna samhällets frihetsidé blev under det här decenniets politiska 
styre alltmer tydlig, utmanande och accentuerad. Den betonade vikten 
av konkurrens för individuell framgång och ekonomisk och organi-
satorisk effektivitet på alla samhällsområden – utan statlig inbland-
ning. Denna idé tycks åtminstone på undervisningsområdet möta ett 
framträdande känslobetingat motstånd, om man ser till upplevelser 
av undervisningsidéal. Motståndet kommer främst från yrkesgrup-
per som representerar de elever som lever under trycket av svåra 
undervisningsförhållanden. Vilken utgången av mötet mellan de två 
paradigmen under 1990-talet blir vet vi inte idag. Det är dock tydligt, 
menar jag, utifrån det material jag beskrivit, att striden mellan para-
digmen är – och troligtvis även framledes kommer att bli – hård: Det 
förtjänar att framhållas att det nya paradigmet motarbetas med hjälp av 
ett accentuerat motstånd från äldre kunskapstraditioner, tankemönster 
och yrkesvanor. Vi känner i uttalandena igen den intervjuade gruppens 
rättviseidéer från äldre läroplaners solidariska retorik. Den går igen i 
visionerna om samarbete på alla nivåer och mellan olika yrkesgrup-
per i undervisningen. Vi känner igen det starka retoriska motståndet 
mot segregering i undervisningen, vi känner igen önskemålen om den 
osjälviska humana satsningen på de eftersatta grupperna i samhället, 
vi känner igen oron inför en utslagning av vissa grupper i samhäl-
let och vi känner igen kraven på allas lika möjlighet oberoende av 
ursprungsförutsättningar. Men visionära idéer och praktisk genom-
förbarhet i arbetssättet är ofta två strikt skilda världar. Det är som om 
ideologi och verklighet sällan kan sammansmälta till en giltig och 
verksam enhet. 

De viktiga utbildningspolitiska besluten har i och med decentralise-
ringen från centrum till den lokala myndigheten fl yttats närmare den 
enskilde. En bärande tanke var att lokala beslut bättre skulle kunna ta 
tillvara det specifi ka och öka förutsättningarna för ett optimalt sam-
arbete bland politiker och professionella för kommuninnevånarnas 
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bästa. Stelhet och initiativlöshet i besluten skulle motverkas av ett 
gemensamt idéskapande. Många av de svårigheter som avtecknar sig i 
mitt material pekar på de problem som hör ihop med de lokala besluts-
processerna. Skapar decentralisering nya maktfullkomliga hierarkier 
och bäddar den för nya motsättningar mellan yrkesgrupper? Maktut-
redningen varnade för detta redan i början på 1990-talet. Till synes 
mycket svårupplösta cirklar avtecknar sig när intervjuerna närmar 
sig ideologiernas verklighet i vardagssituation erna. De utvecklande 
besluten fastnar i egensinniga revirstrider, som underminerar önske-
målen om en skola för alla. Elever som behöver ett väl fungerande 
stöd kommer ofta i kläm. Jag ska mer specifi kt återkomma till den här 
motsättningen senare i diskussionen. Innan dess ska jag behandla den 
senaste läroplanens diskussion i demokrati- och jämlikhetsfrågor. För 
detta krävs att vi diskuterar läroplanens övergripande gemenskapsidé 
– visionen om en bildande skola för alla – i den maktideologiska de-
centraliseringsdiskurs som omger läroplanens valfrihetstankar.

Decentralisering 

Utbildningsreformerna

I grundskoleidén svävade tidigt en trend av förståelse för svårigheter 
och en strävan att skapa en solidariskt verksam utbildning. Där har 
den gemensamma föresatsen om jämlikhet och demokrati betonat 
utbildningssystemets positiva människosyn och dess ansvar för att 
förändra värderingar och arbetssätt, så att inga elever ”blir betraktade 
som hopplösa fall”, och där ”ambitionen är en odifferentierad skola. 
Medlet är arbetssättet.” Den här tidigt grundlagda svenska utbild-
ningstraditionen nådde sin kulmen i början på 50-talet, men följdes 
även upp i de läroplaner som gällde på 60-, 70- och 80-talen (Lgr 62, 
Lgr 69 och Lgr 80). 

Under 1980-talet har omfattande reformer genomförts på utbild-
ningsområdet. I läroplanskommittens betänkande ”Skola för Bild-
ning” (SOU 1992: 94) beskrivs i stora drag dessa reformer, som f.ö. 
också kännetecknar andra industriländers skolpolitiska reformer. 
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Det första och dominerande draget är decentraliseringen, utfl ytt-Det första och dominerande draget är decentraliseringen, utfl ytt-Det första och dominerande draget
ningen av vissa beslut från centrum till periferin. Det andra är ”beto-
ningen av mål- och resultatstyrningen”. I en redogörelse för motiven 
bakom utbildningsreformerna lyfter man fram följande faktorer:

1. Efterkrigstidens utbildningsexpansion. Moderniseringen i samhäl-
let och den ökade komplexiteten hos de juridiska och ekonomiska 
systemen mot en punkt där verksamhetens styrning har inneburit 
stora svårigheter.

2. Den professionella kunskapen har inte kunnat tas tillvara i de stora, 
centralt regelstyrda systemen. Det har blivit svårt att modernisera 
innehållet och att tillföra nya mål för verksamheten.

3. Medborgarnas krav kan inte längre tas tillvara i de centralt styrda 
systemen. Man hänvisar till maktutredningen som studerat med-
borgarnas upplevelser av möjligheten att påverka sin livssituation. 
Föräldrarna har i utredningen pekat på skolan som en av de sektorer 
där de har minst möjlighet att påverka. 

Betänkandet hävdar som en motivering till reformerna kombinationen 
”mellan storskaliga lösningar och människors ökande kompetens att 
ifrågasätta och kräva infl ytande över det som tidigare uppfattats som 
en centralt statlig arena” (SOU 1992:94, s. 117, 118). 

Valfriheten: Är Lpo 94 ett trendbrott?

Det andra draget är betoningen av friheten med begreppet valfrihet i 
centrum. Behovet av ökad valfrihet diskuteras i en promemoria från 
utbildningsdepartementet ”Valfrihet i Skolan” (Ds 1992: 115), som 
bl.a. behandlar elevernas möjligheter att välja grundskola och gymna-
sieskola. Det framgår tydligt av promemorian att det är ”regeringens 
målsättning att skapa största möjliga frihet för elever och föräldrar att 
välja skola.” I promemorians förord framhålls att:

Behovet av mångfald och pluralism inom skolan ökar. 
Samhället utvecklas i allt snabbare takt och därmed också 
behoven av kunskaper hos eleverna. Ett enhetligt skolvä-
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sende som inte tillåter mångfald och variation kommer 
inte att klara upp att svara mot dessa behov. De möjlig-
heter till egna val och utrymme för lokala lösningar som 
regeringen eftersträvar och som i förlängningen bidrar till 
en stimulerande tävlan mellan olika skolor, kommer att 
bidra till att höja kvalitén inom hela skolväsendet. (Ibid, 
Förordet, s. 3) 

Man framhåller i promemorian att friheten innebär inte bara val av 
skola utan att ”det är av största vikt att föräldrar även ges infl ytande, 
och därmed får möjlighet att ta ansvar för den undervisning barnen 
får i skolan” (ibid s. 3).

Valfriheten får dock enligt Englund (1993) konsekvenser i form av 
upplösning av en gammal svensk gemenskaps- och solidaritetstradi-
tion inom utbildningsväsendet. Den svenska välfärdsmodellen har 
baserats på den centrala demokratiska idén om ett medborgarskap för 
alla. Utbildningssystemets intentioner har alltsedan slutet av 1960-
talet byggt på vad Englund (1986) i anslutning till sina resonemang 
om olika läroplanskoder kallat för den demokratiska konceptionen. 
En central uppgift för vårt gemensamma utbildningssystem – fram-
hävd i våra läroplaner fram till Lgr 80 – har varit att ”att fostra”, 
dvs. påverka alla våra barn och ungdomar i demokratisk riktning. 
En viktig fostransaspekt har varit att de pedagogiska situationer som 
skapats inom utbildningen tydligt till sitt innehåll och sin uppbyggnad 
refl ekterat idén om solidaritet med de missgynnade i samhället. En 
annan viktig aspekt har varit samundervisningen för olika grupper 
och klasser i samhället. Utbildningen har varit allas utbildning. Uti-
från den här läroplanstexten har elevvårdspersonal och andra kunnat 
hävda missgynnade barns och ungdomars rättigheter. Läroplaner na 
har även placerat ett betydande ansvar på lärare och föräldrar när 
det gäller att dela demokratiska intentioner. Demokrati innebär i det 
här sammanhanget ett samarbete mellan yrkesgrupper i utbildningen, 
för att alla elever ska kunna få uppleva gemenskap och samhörighet 
med andra. Demokrati innebär såväl rättigheter som skyldig heter. 
Föräldrarna har sålunda förväntats att medverka i skolans fo strande 
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verksamhet. Det nya läroplansparadigmet skapar i sina betoningar av 
frihet och marknadsmässig konkurrens annorlunda betingelser för en 
solidarisk samarbetssituation. Även om solidariteten med vissa grup-
per fortfarande existerar i läroplanstexten, skapar frihetsbetoningen 
annorlunda förutsättningar för pedagogiskt samarbete. Det fi nns ris-
ker för en upplösning av och vilsenhet i samarbetsprocesser till stöd 
för eftersatta grupper om ”bevakningsregler” i form av exempelvis 
läroplansanvisningar tonas ner, inte är tillräckligt tydliga eller upplö-
ses i enlighet med den decentralistiska trenden. Riskerna ökar också 
om inte kommunerna på basis av sin frihet prioriterar arbetet med 
komplicerade inlärningssituationer.2 Den fram tida utslagningen inom 
utbildning och yrkesliv är beroende av ett sådant vägval.

Ett centralt nyliberalt tema är att konkurrens inom utbildning – mel-
lan såväl som inom skolor – leder till ökad effektivitet. De utbild-
ningsinstitutioner som inte kan konkurrera om elever därför att deras 
utbildning håller en sämre standard, måste för att få några elever – och 
därmed en ekonomisk bas – förbättra sin utbildning. Lärarna måste 
dessutom öka sina ansträngningar för att visa upp ett gott resultat; det 
är marknadsideologins kärna. Finns det risker att en snävare resurstill-
delning gör att en allt tydligare och offi ciellt rättfärdigad konkurrens- 
och valfrihet blir ett dolt motiv för och ett medel i besparingsproces-
serna som ökar segregeringen, och att den likvärdighet i utbildningen 
som läroplanen talar om bara blir en tom fras i ett marknadsideologiskt 
perspektiv? Det fi nns nu en betydande empiri som pekar relativt 
tydligt på valfrihetens segregerande effekter. Valfriheten är en av 
alla de bakgrundsfaktorer som gynnar vissa sociokulturella grupper 
(som redan är gynnade i fl era avseenden, exempelvis vad beträffar 
bostadsområde, skolkvalité, lärarnas engagemang, skolans ekonomi 
m.m.), medan andra grupper i samhället (exempelvis lågutbildade, 
utomnordiska grupper m.m.) missgynnas.

I en utvärdering av rätten att välja skola har Skolverket i en studie 
(1996) studerat eventuellt segregerande effekter av valfriheten. Stu-
dien visar ”tendenser till ökad segregation till följd av skolbyten mel-
lan skolor belägna inom områden med olika sociokulturell struktur”. 
Redan existerande skillnader befästs således genom den möjlighet till 
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skolbyten som införts. Det visar sig att möjligheten att välja en skola 
som av föräldrar upplevs som bättre (eller att välja bort en sämre) ut-
nyttjas mest av föräldrar med eftergymnasial utbildning. Detta bidrar 
till en ökad ”prestationssegregering”. De mest studiebegåvade elever-
na kommer att koncentreras till vissa skolor – de prestationsmässigt 
”svagare” eleverna kommer att gå tillsammans i andra skolor.

Beträffande den konkurrens som valfriheten skapar i form av nöd-
vändigheten att ”behålla eller locka” elever till skolor som karaktä-
riseras som ”utfl yttarskolor”, pekar Skolverket på betydande nega-
tiva effekter av konkurrensen – även om det i utvärderingen också 
”framkommer tecken på att konkurrens för vissa skolor har inneburit 
en stimulans för skolutveckling.” De mest negativa effekterna för 
utfl yttarskolor är en försämrad ekonomi som emanerar i ett minskat 
tjänsteunderlag, med friställning av lärare som följd. En annan mycket 
negativ effekt av konkurrensen är att de skolor som upplevs som 
bättre drar till sig de mest resursstarka eleverna och deras föräldrar, 
med ”prestationserodering” som följd för den skola som inte förmått 
möta konkurrensen. 

Vad är det då som avgör om en skola lyckas vända negativa ef-
fekter av konkurrensen? Det fi nns skolor som omvandlat en negativ 
utfl yttningstrend, och blivit ”infl yttarskolor” – ”skolor som lyckats i 
sin ambition att rekrytera elever”. Vad som framkommit tydligast vid 
dessa skolor är:

…en uppfattning om att skolans pedagogiska inriktning, 
och en klarare fokusering på resultat och kunskaper varit 
attraktiv. Utöver detta fi nns en mängd antaganden om att-
raktiva faktorer som spänner över skolans ekonomi och 
miljö till kompisval. (Ibid, s. 85)

Andra betydande faktorer har tydligen varit informationens utseende 
samt möjligheter att tidigt profi lera sig mot attraktiva verksamheter i 
skolan. Här spelar rektors förmåga in att engagera personalgruppen för 
profi leringar och informationsinsatser – m.a.o. att skapa en ”vi-känsla” 
kring ”roligare och intressantare arbetsuppgifter” (ibid, s. 87).

Det är av stor vikt anser jag, att ställa frågan vad de intressanta 
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arbetsuppgifterna egentligen kan bestå av. Det är inte kommenterat 
i utredningen. Det fi nns som jag ser det en risk att det ofta tunga ar-
betet med elever i socialt komplicerade inlärningssituationer lätt kan 
uppfattas falla utanför dessa ”intressanta” arbetsuppgifter. Vad händer 
då i en skola där exempelvis den sociala problematiken är stor? Går 
det att även här genomföra en medveten offensiv strategiskt lockande 
informationsverksamhet och kraftfulla satsningar? Kan just solidari-
teten med missgynnade grupper vara den ”risk och utmaning” som 
utredningen talar om? Kanske, men man kan anta att svårigheterna är 
stora. En orsak till svårigheterna är att det solidariska förhållningssät-
tet inte passar in i den nödvändiga strategiska kalkyleringen som är en 
viktig aspekt i konkurrenssituationer. En annan motverkande aspekt 
är att det i konkurrensens dynamiska fält behövs extra starkt stöd 
från engagerade och drivande föräldrar, vilka – som konstaterats av 
utredningen – gärna sätter sina barn i de redan starka skolorna. Det är 
således p.g.a. många samverkande faktorer svårt att vända trender, och 
Skolverket har endast kunnat defi niera fem skolor av 38 undersökta 
som brytare av negativa trender. Konkurrensen föder lätt samverkande 
problemprocesser som i slutändan drabbar de redan från början s.k. 
svaga grupperna i detta konkurrensspel. 

Makt och demokrati 

Maktutredningen (SOU 1990:44) pekar på några av 90-talets stora 
utmaningar vad gäller kommuninvånarnas demokratiska möjligheter 
till faktisk påverkan i ett decentraliserat beslutssystem. I anslutning 
till dessa utmaningar riktar den intresset mot några specifi ka effekter 
av den decentraliserade makten. Enligt maktutredningens defi nition 
förutsätter demokratibegreppet en ”balans mellan den enskildes rätt-
tigheter och plikter i förhållande till kollektivet och kollektivets rätt-
tigheter och plikter i förhållande till den enskilde” (ibid, s. 215). Den 
balansen är enligt utredningen svår att upprätthålla i ett decentraliserat 
orienterat, såväl som i ett centraliserat orienterat samhällssystem.

Decentralisering och brukarinfl ytande behöver inte nöd-
vändigtvis medföra ökad demokratisering. Det är en all-
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män erfarenhet, även dokumenterad genom utredningens 
medborgarundersökning, att benägenheten att engagera 
sig lokalt inte är lika stor inom alla befolkningsgrupper. 
Möjligheten att ta initiativ och delta i gemensamma ange-
lägenheter utnyttjas i första hand av medelklassen och de 
högutbildade. Betoningen på lokalt deltagande kan därför 
bidra till att öka den politiska ojämlikheten. (Ibid, s. 232)

Det fi nns ett betydande antal negativa aspekter hos maktens natur 
som det enligt maktutredningen är särskilt viktigt att neutralisera i 
ett decentraliserat system. Det får inte uppstå dominansförhållan-
den som utmynnar i en ensidig informell maktutövning uppbackad 
av informella kontakter – maktens nätverk. Maktrelationerna bildar 
enligt Foucault ”dynamiska makttillstånd som hela tiden är lokala 
och instabila” (Foucault i Hörnqvist 1996, s. 31). Denna makt verkar 
exempelvis genom den lokala uteslutningen av vissa yrkes- eller med-
borgargrupper från de diskussioner och beslutsprocesser som föregår 
för deras yrkes- eller livsbetingelser viktiga beslut: Den första aspek-
ten av en dylik maktutövning gäller ”förmågan att kunna teckna om 
medborgarnas inre kartor” och därför ”förmågan att bestämma vilka 
som skall få tillträde till det offentliga samtalet” (SOU 1990:44). Styr-
keförhållanden på lokala samtalsarenor bestämmer beslutens villkor. 
Här fi nns det risker, menar maktutredningen, att vissa grupper eller 
enskilda utnyttjar samtalet till att beskriva problembilder eller aktivt 
påverka föreställningar så att de ”passar” de egna intressena, eller 
den egna yrkessituationen, bättre än andras.3 Vi får i sämsta fall ett 
samhälle kännetecknat av strider mellan olika grupper. De gemen-
samma intressena avtonar. Den här pågående kampen ”blir en del av 
striden om makten i samhället. (Ibid s. 45 se även fl era exempel i det 
empiriska materialet.)

En annan maktaspekt av den kommunala beslutsprocessen är vem 
som kan påverka ”vilka frågor som över huvud taget skall föras upp till 
politiska beslut” (ibid, s. 50). Vem avgör vad som tas upp på dagord-
ningen exempelvis i politiska nämnder? När maktfrågor analyseras är 
det av vikt att även studera tystnaden, vad som inte beslutas om. 

Maktutredningen pekar också på byråkratiska hinder för en demo-
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kratisk maktutövning. Den hierarkiska och opersonliga byråkratin går 
ofta stick i stäv mot en demokratisk jämlikhet och öppenhet:

Tanken är att byråkratin kan fungera som en neutral maskin 
som lydigt verkställer de beslut vilka fattas av de demo-
kratiskt valda politikerna. 

Ehuru invändningsfri på ett rent teoretiskt plan bygger 
denna tanke på orealistiska förutsättningar. All erfarenhet, 
även bekräftad av samhällsvetenskaplig förvaltningsforsk-
ning, visar att byråkratin bara under speciella betingelser 
fungerar som ett neutralt verktyg. En byråkrati är en levan-
de social organisation som utvecklar sina egna intressen. 
Den stora byråkratins krav på hierarki och specialisering 
leder till revirstrider och andra konsekvenser som står i 
direkt motsats till kravet på effektivitet. (Ibid, s. 228) 

Översatt till utbildningsbyråkratin kan man alltså hävda att inte heller 
den byråkratin är ett neutralt och välvilligt verktyg för att ta tillvara de 
sämst ställdas intressen. Byråkratin utvecklar även här egenintressen 
i form av inre maktstrider och standardiserade uteslutningsprocesser, 
som ofta kan ledas tillbaka till bevakning av yrkesrevir. Om vi betrak-
tar specialiseringen i detta sken fi nns ett paradoxalt och svårlösligt 
dilemma som en del av utvecklingen av expertkun skap. Specialisten 
kan i sämsta fall snäva in verksamheten, splittra och fragmentisera 
hjälpen om inte byråkratiska processer motarbetas i kommunikations- 
och organisationsformer som neutraliserar ett dy likt maktspel.

Summerat ser maktutredningen ”tre dimensioner” av maktens de-
mokratiska problematik ut så här:

Med maktens första dimension avses de öppna, synliga 
konfl ikterna och beslutssituationerna.

Maktens andra dimension handlar om icke-beslut och 
tillträde till beslutsarenorna.

Den tredje dimensionen uttrycker de processer som 
formar medvetande och föreställningar.
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Det är ett känt faktum att maktrelationer kan perma-
nentas och upprätthållas tack vare att de maktlösa och 
underordnade sänker sin anspråksnivå och anpassar sig till 
rådande förhållanden.

Passivitet förstärker därmed ytterligare känslan av makt-
löshet. Så utvecklas maktlöshetens egen negativa spiral. 
(Ibid, s. 220)

Jag ska exemplifi era resonemangen om den demokratiska proble-
matik som maktutredningen och Stephen Balls resonemang pekar 
på (se ovan s. 32 ff), och som hör ihop med decentraliseringen av 
beslutanderätten. Det gör jag med hjälp av en studie där personer i 
chefsbefattning intervjuats om sin syn på nedskärningar i den special-
pedagogiska verksamheten. Materialet visar upp en beslutshierarkisk 
problematik inom utbildningsväsendet och studien kan sägas vara ett 
försök att visa på svårigheter med att – trots en ibland ”god vilja” hos 
de inblandade att neutralisera ensidiga styrkeförhållanden – skapa en 
radikal och demokratisk beslutsordning i en kommuns utbildningsvä-
sende. Den ställer frågor av typ: Var fi nns makten? Vilka styr? och Vad 
bestämmer kampens utgång? Den pekar också på de processer i det 
demokratiska spelet som ett effektfullt specialpedagogiskt samarbete 
enligt min mening måste ta stor hänsyn till.

Exemplet med beslutshierarkier i en kommun 

I en intervjustudie som varit en delstudie av denna studie och som stu-
derat decentraliserade beslutsprocesser i en svensk kommun, använ-
des s.k. konsekvensbeskrivningar som analysobjekt. Den intervjuade 
gruppen var högre chefspersoner, politiskt valda eller tjänstemän inom 
kommunen (Pontán 1995). 

Ett konsekvensbeskrivande dokument är enligt Pontán en kommu-
nalpolitisk text som så objektivt som möjligt ska ”ge en bild av vad 
som händer inom en verksamhet om man tar det eller det budgetbe-
slutet.” Det gäller alltså att inom respektive kommunal förvaltning, 
för beslutsfattande organ (kommunstyrelsen), så tydligt som möjligt 
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framlägga konsekvenserna av exempelvis en neddragning i budgeten 
för förvaltningsområdet (Pontan 1995, s. 6). Det Pontán intresserade 
sig för var nerdragningar inom det specialpedagogiska området. Hen-
nes hypotes var att genom att följa beskrivningarnas tillkomst kan man 
få en uppfattning om dels kommunchefernas allmänna förhållnings-
sätt och handlingsvilja när det gäller specialpedagogisk problematik, 
dels om själva tillkomsten av dokumenten, dvs. hur beslutet om deras 
innehåll tillkommit, samt vilka nivåer som deltagit i besluten. Beslut 
om innehållet i konsekvensbeskrivningarna är synnerligen viktiga, 
emedan de sedan ska ligga till grund för de avgörande besluten om 
hur den specialpedagogiska framtiden i kommunen skall se ut. Av 
stort intresse är självfallet hur den personal som direkt berörs av be-
sluten – exempelvis föreståndare, förskollärare och specialpedagoger 
– är involverad i dessa beslut. Dokumenten blir således viktiga i och 
med att de skall vara underlag för de budgetbeslut som förekommer 
i kommunen. Det övergripande syftet med arbetet var att i ett makt-
perspektiv studera hur de arbetssprocesser såg ut som föregick beslu-
ten. Vilka personer hade möjlighet att påverka beskrivningarna? Hur 
påverkade beskrivningarnas tekniska och innehållsliga utformning 
möjligheten för ett verkligt och reellt stödjande beslutsunderlag? Detta 
innebar också att studera övergripande frågor om tjänstemännens och 
kommuninvånarnas möjligheter att påverka beslut inom i första hand 
utbildningen. Det skall här påpekas att Pontáns studie främst gäller 
beslutsfattande inom barnomsorgsområdet – riktat mot barn med sär-
skilda behov i kommunen. Med maktutredningens karaktärisering av 
maktens olika dimensioner i bakhuvudet ska jag övergå till att granska 
resultatet i Pontáns studie. Jag har kunnat konstatera följande:

Bland de politiska cheferna råder en stor villrådighet om hur kon-
sekvensbeskrivningarna tillkommit. Man vet rent allmänt vilka kon-
sekvensdiskussioner – ”man har en känsla av” – som förekommit 
inom respektive partigrupper, men har svårare att göra sig en bild av 
hur tjänstemannasidan arbetat med konsekvensbeskrivningarna. Vem 
som har skrivit på basis av vilket underlag och vad som har skrivits 
är mycket otydligt uppfattat av de beslutande personerna. Den in-
formella sidan i beslutsgången är således dold eller diffust uppfattad 
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för de fl esta, även för de chefer som har den formella makten för de 
avgörande besluten. Det gäller ofta beslut som vilar på konsekvens-
beskrivningar och en kompletterande ”känsla” baserad på muntliga 
samtal. Dessutom får Pontán i sina diskussioner med cheferna möta en 
bild av en verksam inre beslutskrets och en perifer yttre beslutskrets. 
Den politiska påverkansmöjligheten står i proportion till placeringen 
inom kretsarna. Hon skriver:

Allt det här arbetet sker mer eller mindre i en inre krets och 
på ett för många dolt sätt. Vem som har makt och status är 
ofta inte klart uttalat varken av de inblandade eller av de 
som står utanför. Olika individer är också olika medvetna 
om sin egen makt och status. Det kan även gälla för ett helt 
parti. (Pontán 1995, s. 59)

Politikerna upplever dock att konsekvensbeskrivningar som gjorts 
har påverkat dem i den ena eller andra riktningen. Kommunstyrelsens 
ordförande säger när han tillfrågas om exempel där han påverkats av 
konsekvensutredningar:

Jag kan ta t.ex. från skolan, när dom kom förra året. Så jag 
tycker att det påverkade en. När man började tala om att 
lägga ner skolor, skolskjutsar, fl er elever per lärare. Så det 
gjorde ju att man började fundera över om det fanns möj-
ligheter att göra omfördelningar, så att detta inte skulle in-
träffa. (Pontan 1995, s. 19, ordförande i kommunstyrelse)

När det gäller prioriteringar inom skolområdet menar kommunstyrel-
sens ordförande att det är svårt att ha de erfoderliga specialkunska-
perna, men att han får en viss kunskap genom debatten inom partigrup-
perna. I prioriteringsfrågor litar han på rektorernas avgöranden – vilka 
han antar sker utifrån de politiska överordnade besluten. Han pekar 
därmed på den betydelsefulla frågan om tillit mellan tjänstemän och 
politiker, där man måste ha förtroende för varandras kompletterande 
kunskaper i en kontinuerlig dialog. 



Diskussion  159

Konsekvensutredningarna som förekommit har alltså inte varit till-
räckligt informativa – eller kan inte vara det – de är ”fåordiga”. Soci-
alnämndens påpekande är att det behövs kunskaper om ”hela kedjan” 
av konsekvenser för att utredningen ska ge en för resurstilldelningen 
bättre bild. Besluten måste fattas i samråd och sektors övergripande. 
”Hela kedjan fi nns aldrig riktigt med”:

…tar man bort på fritids så har det sina konsekvenser. 
Stänger man fritidsgårdar så får det konsekvenser. Barn 
till arbetslösa, om man inte, om man liksom dels har ar-
betslösa, så drar man ner i barnomsorgen och inom fritid 
och skola, alltihopa. Så blir det oerhört. Det bara plussas 
på. Det blir oerhörda konsekvenser av det. (Pontán, 1995, 
s. 22, socialnämndens ordförande)

Det är i detta sammanhang debatter i partigrupper, egna erfarenheter 
och konsekvensbeskrivningar måste komplettera varandra. ”Flexibili-
tet” mellan olika sektorer är också en väsentlig aspekt av ett förbättrat 
beslutsunderlag. Med fl exibilitet fattas ett bättre beslut som verkar för 
de politiska mål som fi nns inom kommunen.4

Hur ser då de översta cheferna rent allmänt på möjligheter att lyssna 
på de sk ”gräsrötterna”? Kan exempelvis ett delegerat arbete vara 
en grund för beskrivningar av konsekvenser. Alla är överens om att 
det ”borde” vara så. Det är således inte ”viljan” som saknas. Av det 
empiriska materialet att döma är det snarare en fråga om komplexi-
teten i en gräsrotsdemokrati: Tidsåtgången blir stor om alla ska delta 
i besluten, uppföljnings och samordningsproblemen blir för stora om 
demokratin tas på för stort allvar. Det saknas radikalt demokratiska 
och fungerande beslutsprocesser. Man ”förlitar sig på” att skolled-
ningen talar om konsekvensernas omfattning och inriktning och att 
deras information är demokratiskt förankrad:

…det kan ju komma in [de demokratiska processerna, min 
kommentar]. Jag menar att det är ju ändå skolledningen 
som skall tala om, i så fall om det här inträffar, så får det 
dom här konsekvenserna. Då tar vi bort den biten ur vår 
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verksamhet. (Pontán 1995, s. 24, ordförande i kommun-
styrelse)

Vid en förfrågan hos tre förskolechefer i kommunen upplever alla att 
de muntligt deltagit i förarbetet inför budgeten. Deras konsekvens-muntligt deltagit i förarbetet inför budgeten. Deras konsekvens-muntligt
beskrivningar har dock bestått av muntliga kommentarer i lednings-
gruppssammanträden. Protokoll fördes och föreståndarna ”kände 
igen” vissa egna yttranden på mötena i den slutgiltiga beskrivningen. 
Ett visst remissarbete har också förekommit innan de slutliga formu-
leringarna. Även MBL-förhandlingar ingår i processen. De skriftliga 
formuleringar som är avgörande i nämndförhandlingar är dock gjorda 
i hierarkin över förskolecheferna. Skrivningens utformning är alltså 
i slutändan en central fråga. Så här säger socialchefen på frågan: Hur 
kan man påverka skrivningen?:

För närvarande är det ju så att säga de verksamhetsansva-
riga cheferna, plus vi centralt här då. Men det är klart att 
om det är ”tyvärr” eller inte… så är det ändå så att jag har 
den sista handen på det hela och kan styra textmassan i sig. 
Men jag upplever att alla har ju en del i det här, så att det, 
vi är faktiskt eniga i det här. Genom att vi träffas och tar 
del av det och får synpunkter [från ledningsgruppen, min 
kommentar] under hand så, så tycker jag att alla påverkar. 
(Se Pontán 1995, s. 46, socialchef)

Det blir alltså en fråga om kommunikationen mellan chefspersoner. 
När det gäller gräsrotens krav handlar det om hur och om förskole-
chefen tar upp dem. Gräsroten – personalen på golvet – representeras 
alltid av någon utanför när besluten ska fattas. Härav undanslås i själva 
verket möjligheten till bevakning av frågorna för de berörda. Det är 
en fråga om den decentraliserade demokratins komplexitet som ska 
vägas in i ett ofta pressat tidsschema för budgetarbetet. Det här tids-
schemat gör att demokratiseringen av besluten inte kan gå för långt. 
Så här säger en av förskolecheferna:
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I princip så skulle man ju kunna bygga upp ett system där 
man på alla plan i organisationen skulle kunna ha folk 
som deltog i utformandet av konsekvensbeskrivningarna. 
Men så har vi inte haft det och så är det, de här eviga sista 
minuten-jobben. Som alla vet att ja, äh, t.o.m. vi chefer då 
kanske inte är så deltagande heller i slutändan, därför att 
allt bara rullar på jättesnabbt. Som det har varit i alla fall. 
Vi är deltagande så till vida att vi träffas en gång i veckan 
och att vi där då… och där är också utredningssekretera-
ren med. Att vi där då ventilerar vad vi tycker och tänker, 
men inte så att vi suttit med och gjort det. Och det är ju en 
skillnad. (Se Pontán 1995, s. 47, förskolechef)

Det måste här påpekas att en annan förskolechef hade en annan bild av 
processen och menade att hon fått vara med och påverka i tillräcklig 
grad. Med resonemanget ovan har jag velat visa att decentralisering 
i sig inte är någon garanti för fungerande demokratiska processer i 
kommunen. Den formella makten fi nns i ovanstående fall hos social-
chefen. Enligt Pontán är makt över beslut i kommunen en fråga om 
överblick:

Skolchefen har överblick över samtliga rektorsområden 
och sin kunskap. Socialchefen har överblick över samtliga 
barnomsorgsdistrikt och sin kunskap. Kommundirektören 
och ekonomichefen har överblick över förvaltning arna 
och nämnderna sina respektive kunskaper. Kom mun -
styrelsens ordförande tillika kommunalråd, har över  blick 
över kommunens verksamheter dessutom hur de politiska 
diskussionerna går och vilka politiska intentioner man har, 
samt sin kunskap. (Pontán, s. 48, för skolechef)

En annan förskolechef – den nöjda – yttrar sig över en övergripande 
kunskapsstyrande möjlighet på följande indirekta sätt. Trots att hon är 
nöjd med sin möjlighet till ”avvikande och påverkande uppfattningar 
och ”givandet och tagandet” i diskussionen, är hon beredd att ge efter 
för den övergripande kunskapens auktoritet:
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…så diskuterar vi ett tag igen då, så kan man säga: ”Nej, 
men okej då, jag kan se hur det här fungerar.” Eller också 
säger man: ”Det här är alldeles galet, men jag känner inte 
nån gång att XXX kör över oss, utan verkligen lyssnar in.” 
Sen kan han ibland i alla fall säga att: ”Ne,j jag har bestämt 
mig för att så här måste vi göra, utifrån det här och det här 
och det här.” (Ibid, s. 47, förskolechef) 

Bilden man får av maktens natur ger ett intryck av ett dynamiskt 
starkt diversifi erat nätverk som verkar både logiskt och enhetligt åt 
ett viss håll, men som ibland inte heller följer logikens lagar. De per-
soner som befi nner sig lägst ner i den hierarkiska beslutsordningen i 
kommunen tror sig ibland ha möjligheter att påverka och kan säkert 
ibland omkasta de styrkeförhållanden som avspeglar makten. Makt 
är dock i slutändan en fråga om kunskap, överblick, position och 
betydelsefulla kontakter i kommunen. Makten är också en fråga 
om de självbefrämjande och påtvingande strategiernas eventuella 
succé i de handlingar som bestämmer utfallet. En stor del av demo-
kratin handlar snarare om en maktmedveten manipulation av viljor, 
än möjligheter att i kommunikativa former gemensamt besluta om gemensamt besluta om gemensamt
inriktningen, och blir på så sätt endast fadda bilder av radikala demo-
kratiska processer. I de strategiska handlingarnas sköte blir ofta den 
reella påverkansmöjligheten en påverkansomöjlighet. 

Insatt i ett fi losofi skt sammanhang gäller frågan tyngdpunktens 
belägenhet i den dimension som bildar spänningen mellan individua-
litetens frihetslockelse och solidaritetens altruistiska vara. Individua-
liteten i det moderna samhället har, som vi skall se nedan, kritiserats 
av fl era politiska fi losofer, bl.a. Jürgen Habermas.

Jag skall nu mer övergripande utveckla de viktiga frågorna om allas 
möjligheter att påverka, om möjligheter till frigörande samarbets-
processer samt rent allmänt möjligheter för likvärdiga demokratiska 
processer, som väckts av resonemanget ovan.
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Individualitet
Ett av Jürgen Habermas grundläggande konstateranden i teorin om 
ett ickestrategiskt kommunikativt handlande, är att upplysningens 
fi losofi ska projekt är en återvändsgränd. Projektet betonar emanci-
patoriska medvetandeförändringar, med fi losofi n om det individuella 
subjektet – jagets medvetande – som grund (Habermas 1995a, Helldin 
1997). I och med upplysningstidens inträde poängteras m.a.o. indi-
viduella betydelser. Habermas menar att det är både på gott och ont: 
Likvärdighet kan exempelvis inte uppnås med en markerat individuell 
hyllning. Synen på individualitet är avgörande för möjligheter till 
demokratisk likvärdighet. Vi kan ta ett exempel: Beroende på vilken 
fi losofi sk grund läroplanen huvudsakligen vilar, reduceras eller ökas 
den ideologiska och därmed också på sikt den praktiska möjligheten 
för en frigörande samarbetspedagogik, där de normativa betingelser 
som skall råda konstrueras i samförståndsprocesser som delas av 
alla inblandade. Sådana processer omöjliggör dominansbeteenden 
och låter dominerade komma till tals på lika villkor. Individuella 
teorier och samförståndsteorier befi nner sig på kollisionskurs med 
varandra i dagens utbildningssystem. Läroplanstexten har enligt mitt 
sätt att se bidragit till motsättningen med en svårtolkad och motsä-
gelsefull skrivning i det här avseendet. Det ska jag återkomma till 
nedan. Intervjuerna speglar på fl era ställen detta osäkerhetstillstånd. 
Ett exempel kan vara hur den knappa resurstillgången tillsammans 
med en institutionaliserad konkurrenssituation i form av en otymplig 
organisationsform omöjliggör ett effektivt samarbete. Det utvecklas 
ett tillstånd som nära nog kan betecknas med anarki. Det är då långt 
till konkurrensens tänkta effek tiviseringsförmåga. Det är då också 
långt till det effektiva professionella samarbetet. De kortsiktiga instru-
mentella och självbefrämjande, individuella, handlingarna kommer 
att dominera på beslutsarenorna (se ovan s. 57 f). Fördelar för vissa 
grupper sker då på bekostnad av andras välmående, utan att ett reellt 
samförstånd har fått föregå besluten.

I samhället såväl som i läroplaner speglas osäkerhetstillståndet. 
Med Thomas Kuhns begreppsapparat som analytiskt verktyg, kan 
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vi säga att vi befi nner oss i ett ”revolutionärt skeende”. Där är det 
nygamla marknadsideologiska perspektivet det revolutionära individ-
perspektiv som ”attackerar” ett äldre gemensamhetsperspektiv – som 
i vårt samhälle haft välfärdspolitiken som det konkreta utfallet.5 En 
konkret utfällning av denna kamp mellan paradigmen är Lpo 94. Vi 
kan här hitta rester av det gamla men även dolda eller öppna refl exio-
ner av de slag jag ovan redogjort för i de politiskt beroende läroplans-
kompromisserna. Aspekter av kampen visar sig också i intervjuernas 
samarbetsproblematik (se exempelvis ovan s. 91 ff). Jag ska kort 
utveckla resonemanget med en mer markerad fi losofi sk inriktning.

Individcentrering i fi losofi n är kännetecknande för det moderna 
samhällets första fi losofer. Det betyder att grunden för fi losofernas 
förståelse av människans handlingar var innehållet i den enskilda 
människans medvetande. Man kan, enkelt uttryckt, säga att detta med-
vetande utgjorde deras ”arbetsmaterial”. Denna inriktning på fi losofi n 
resulterade i en nedtoning av kollektivet; exempelvis av vikten att 
förstå gemensamma mänskliga förutsättningar för en bra samvaro. 
Utgångspunkten var att utmejsla handlingsförslag som riskerade att 
betona medvetenheten om den egna fördelen, på bekostnad av soli-
dariteten (och kanske framförallt av de mindre försigkomna). Tanke-
inriktningen frammanar således enligt kritikerna gärna ett ”vi” mot 
”dom”-tänkande. 

Kant är en av de betydelsefullaste ”medvetandefi losoferna”. Bild-
ningsbegreppet var centralt i hans fi losofi . Begreppet som sätts i 
förgrunden som ett föredöme för handlingar inom svenska utbild-
ningssystemet, bl.a. i det ideologiska förarbetet till Lpo 94 (se SOU 
1992:94), är ett begrepp som jag menar måste sättas in i det fi losofi ska 
tankesammanhang jag utvecklat ovan.

Medvetandefi losofernas tankeinriktning hade i sin frihetsdiskus-
sion den Cartesianska dualismen som sin fi losofi ska källåder: Den 
Cartesianska dualistiska huvudtanken var en ”naturgiven” förutsätt-
ning. Den förutskickar en uppdelad yttre och inre värld – det inre 
var det subjektiva, själen, och det yttre det objektiva, det själlösa – i 
sin fi losofi  om världens tudelning. Den ”förstår” så att säga också 
människans frihetsmöjligheter mot denna dualistiska fond. En dua-
listisk-fi losofi sk kunskapsfokusering var också grunden i Habermas 
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tidigare projekt. Det egentliga problemet med att ha den Cartesianska 
traditionen som horisont, säger David Rasmussen då han tolkar Ha-
bermas, är den instrumentalistiska och individualistiska grundprincip 
som dualismen förutsätter. Habermas viktigaste anspråk är att:

…the dilemmas of instrumental reason cannot be effec-
tively concieved and resolved within the context of a phi-
losophy of consciousness, or, to put it more simply, all 
subject-object formulations are instrumental. This leads 
to the very interesting proposition that a critique of instru-
mental reason developed within the confi nes of philoso phy 
of consciousness will be unable to free itself from the very 
instrumentalism implicit in the subject-object formulation. 
(Rasmussen 1991, s. 25)

Uttryckt på ett annat sätt skulle man kunna säga att det är subjekt-
objekt synen på den mänskliga existensen som förutsätter, eller be-
stämmer villkoren för, det instrumentella beteendet som Habermas vill 
upplösa. Instrumentalismen med sina individualistiska förtecken, är 
det moderna samhällets kännetecken. Den är också en given grund för 
marknadsekonomiska föresatser. Återvändsgränden är, enligt Haber-
mas, jag-fi losofi n som inte kan undslippa den moderna ”järnbur” som 
individcentreringen innebär.6 Individcentrering kan med andra ord inte 
undslippa instrumentella relationer – där vissa individer eller grupper 
dominerar på andras bekostnad. Genom att vända sig mot de kom-
munikativa teorierna som Habermas konstruerar, med hjälp av bl.a. 
språkfi losofi n och den kommunikativa inriktningen, kan man säga att 
han försöker kringgå järnburen och bereda vägen för ett solidariskt 
samhälle där alla har en plats. 

Bildning och Lpo 94 

Jag har i ett tidigare arbete utifrån ett historiskt perspektiv diskuterat 
samhällets och utbildningssystemets traditionella förhållningssätt mot 
människor som på olika sätt avviker från de gängse levnadsmönstren 
(Helldin 1997). Där har jag påpekat att en analys av dessa förhåll-
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ningssätt måste ta i beaktande vilken betydelse de tidigaste utbild-
ningspolitiska aktörerna ger begreppet bildning i enhetsskoledebat-
ten. Debatten gällde på det allmänna planet möjligheter att skapa ett 
demokratiskt och jämlikt utbildningssystem. Då som nu. 

En viktig fråga som ställdes i mitten på 1800-talet, då den allmänna 
skolan inrättades, var: En skola för alla elever eller bara för vissa? 
(ibid, s. 10 ff). I diskussionen som fördes bland de mest framträdande 
enhetsskoledebattörena synes tankar som uttrycktes om bildningen av 
det svenska folket också ha speglat vad pionjärerna ville lägga i bety-
delsen en skola för alla, bl.a. vilka ”gränsdragningar” som skulle gälla 
för uteslutning; vilka kriterier man ville använda för uteslutningen. I 
mångt och mycket stämmer dåtidens debatter väl in på dagens (ibid, 
kap. 6, s. 98 ff). Resurserna var givetvis mindre, men de ideologiska 
frågeställningarna var desamma. I denna diskussion är den tidiga upp-
lysningens bildningstanke och den förnuftiga människans möjligheter 
det nav kring vilken diskussionen kretsar.

Det centrala i bildningstanken är den emancipatoriska kraft som 
tillkommer den bildade människan. I den tidens utbildningsfi losofi ska 
kommentarer är frihetens idé källådern. Då som nu. Friheten samman-
kopplades, som hos Immanuel Kant, till det individuella och autonoma 
– friheten från förtrycket i det feodala herreväldet som historiskt 
föregått upplysningstiden.7 Den här idén uttrycker, enligt mitt sätt att 
se det, kärnan i bildningsbegreppet. Det gäller vare sig vi menar den 
frihet som innebär att frigöra sig från förmyndaraktigt förtryck, eller 
en frihet som innebär att ”aktivt” ges möjlighet att ”göra något med 
sig själv”. (Se SOU 1992:94, s. 348).

Läroplanen framhåller i sin tolkning av den klassiska Kantianska 
bildningstanken dels den emancipatoriska laddningen, dels den starka 
individuella betydelseinriktningen. Att bilda sig innebar – om vi ser 
till den senare betydelsen, med dåtida tolkning – att man kunde ”ge-
nom att utveckla sina förmågor höja sig” själv, dvs. närma sig ”ide-
albilden”, som då oftast var entydig med föredömet Gud. Begreppets 
innebörd för aktörer under upplysningstiden är svårtolkad och innebär 
inte minst fl era svårförenliga tolkningsaspekter.8

Med stöd i Immanuel Kants ordalydelse tolkar läroplanen bild-
ningsbegreppets betydelse i starkt frigörande termer: Begreppets be-
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tydelse blir således enligt den här texten en fråga om att ”använda sig 
av sitt förstånd utan någon annans ledning” (ibid, s. 349). Den blir 
även en fråga om ”mod” att bruka detta förstånd. Det frihetsbegrepp 
som presenteras inriktar intresset mot personens medvetenhet; vad 
personen i fråga kan göra själv – med sig själv, med de förnuftsmäs-
siga redskap som står människan (i allmänhet) till förfogande.9 Det 
är viktigt att betona den individuella utvecklingen av omdömet, men 
det är också viktigt att notera att jämfört med tidigare läroplansideo-
logiska ställningstaganden för solidaritet och gemenskap, innebär den 
fi nstilta tyngdpunktsförskjutningen i dess utsträckning även betydan-
de allmänna perspektivförskjutningar. Det får bl.a. konsekvenser för 
hur rättvisa kommer att betraktas och tillgodoses; det har redan inom 
vissa kommuner fått eller kommer att få konsekvenser för utbildning-
ens metodiska och organisatoriska förutsättningar – i första hand när 
det gäller de eftersatta grupperna. Ja, det måste också, åtminstone på 
längre sikt i en trögrörlig utbildning, få konsekvenser för hur defi ni-
tionen av rättvisa ”naturligt” kommer att utfalla utifrån en betoning 
av individualiteten. Jag ska i nästa avsnitt empiriskt försöka belägga 
dessa påståenden med hjälp av Sivertun (1997).

Mot individcentrering står en kortare antydan i läroplanen i kapitlet Mot individcentrering står en kortare antydan i läroplanen i kapitlet Mot
”Pedagogik som kulturreproduktion” om en gemenskapsorientering 
i skolan: 

Skolan ska inte enbart syfta till individens självbildning. 
Skolan har i varje utvecklat samhälle till uppgift att sörja 
för kulturens fortbestånd. (SOU 1992:94, s. 51) 

Det kan rent spontant tyckas svårt att sörja för en kulturs fortbestånd 
utan att bygga på det gemensamma i det kulturella arvet och utan att 
utveckla en gemensam förståelse och framtidssyn. Men även i detta 
fall ser man arbetet som individuellt baserat: 

Det må vara ett inlärningspsykologiskt sakförhållande att 
kunskaper aldrig kan ”läras ut”, utan enbart förvärvas 
genom egen aktivitet, men ur ett kulturvetenskapligt per-
spektiv hör överföringen av vetande och värden till skolans 
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centrala och ofrånkomliga funktioner. (SOU 1992:94, s.
51, min emfas)

Läroplanens beskrivning av bildningstanken är avlägsen idén att bild-
ning skulle kunna vara ett företag som har en gemensamhetsprägel
som grundton i första hand – något människor gör tillsammans för 
att utveckla en gemensam bättre värld att leva i. Istället betonas det 
individuella i defi nitionen:

Vidare har ordet bildning samband med ”bilda” i den kon-
kreta betydelsen forma, skapa. Människan är oavslutad och 
äger förmågan att bilda eller forma sig. (SOU 1992:94, s. 
348, min emfas)

Kompliceras situationen för dem som inte har den kulturella bakgrund 
som krävs, genom en betoning av det individuella i den bildande 
skolan, när eleverna tillsammans med sina föräldrar måste bereda sin 
egen ”rätta” väg i systemets irrgångar? Den individuella betoningen 
döljs i läroplanen av den emancipatoriska tonen i bildningsbegreppet. 
Blir konsekvensen då att situationen kompliceras ytterligare för ”de 
icke förnuftiga” i systemet?

Det säger sig självt att en nedtoning av solidariteten med de elever 
som har annorlunda och särskilda behov, komplicerar situationen för 
dessas direkta ombudsmän, exempelvis specialpedagogerna. Med en 
starkare betoning av solidaritet med grupper som inte passar så väl in 
i skolans kravmönster, skulle ett ifrågasättande av specialpedagoger, 
som jag gett exempel på i föregående kapitel, kunna tonas ner. Det 
skulle då vara självklart att arbetet med stöd åt vissa grupper konti-
nuerligt måste fortgå i en ofullkomlig skola parallellt med det över-parallellt med det över-parallellt med
gripande förändringsarbetet. Den ambivalenta situation som många 
specialpedagoger känner i sitt arbete kan stabiliseras om det radikala 
perspektivet också genomförs i handlingar och institutionaliseras i 
skolbyråkrati och organisation. Det radikala perspektivet handlar här 
om det attitydskifte som så många skolverksamma talar om i sina 
visioner av en bättre skola – en skola för alla. Gemenskapen och 
solidariteten är den grund som ett demokratiskt samhälle och dess 
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obligatoriska skola i slutändan måste stå på. Detta attitydskifte är 
emellertid en motsägelse i ett konkurrenssamhälle och det är därför 
särskilt viktigt att specialpedagogerna i ett första skede envetet verkar 
för skiftet i sin närmaste yrkesomgivning, för att cirklarna sedan skall 
kunna breddas. Det fi nns troligtvis förutsättningar för denna typ av 
arbete, om någon tar initiativet. Den här arbetsinriktningen är som vi 
sett ett relativt allmänt uttryckt önskemål i avsnittet om visioner ovan. 
Det fi nns dock i de kommuner jag besökt inga direkta och självklara 
förbindelser mellan ideologi och handling, som Ball med rätta ut-
trycker det i sin studie (se ovan s. 37 f). Aspekter av det här arbetet 
grumlas bl.a. av de mikropolitiska förhållandena.

Om den klart uttalade målsättningen är att framtida utbildning ska 
vila på frihetsidén är det viktigt att klargöra vilken typ av fi losofi  som 
utbildningens kunskapssyn skall vila på. Den bild man ger i läropla-
nen blir avgörande för huruvida det ges möjligheter att i handling 
genomföra frihetstankar i utbildningen som inte sker på en svårartad 
bekostnad av solidariteten. 

Solidariteten i Lpo 94

Sivertun beskriver i sin studie av Lpo 94 betydelsen av begreppet indi-
vidualitet i läroplanen och analyserar kritiskt begreppets betydelse för 
ett ”rättvist” utbildningssystem. Han menar, om jag förstår honom rätt, 
att ett ”orättvist” förhållande råder om sociala och materiella villkor 
tillåts inverka på resultatet i utbildningen. Det skulle då exempelvis 
drabba invandrargruppers framtidsutsikter.

Hans huvudfråga är hur skolans pluralistiska grundförutsättningar 
– i form av kulturella möten mellan socialgrupper och invandrargrup-
per – ska kunna utgöra positiva utvecklingsmöjligheter för alla grup-
per i skolan, snarare än negativa. Hans teoretiska kritik av skolans 
individuella betoning i form av exempelvis det fria valet av skola 
eller det ökade egenansvaret, grundar sig bl.a. på Bourdieu (1993), 
och Fischbein (1996). Fischbeins samspelsmodell pekar exempelvis 
på hur en ökad valfrihet är negativ för elever med ”svaga” individfak-
torer, medan en ökad styrning och stimulans utjämnar individfakto-
rernas inverkan på skolresultatet: Svaga individfaktorer kompenseras 
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av en ökad styrning, medan starka tvärt emot stimuleras av en större 
valfrihet i undervisningen. Denna fråga sätter den specialpedagogiska 
verksamhetens kompensatoriska funktion på sin spets. 

Individualismen kan ses som den ideologi som ihållande berättigar 
analyser av undervisningsframgång och lösningar av undervisnings-
problem med strategiska individuella och tekniska rekommendationer. 
Individualismen har i Sivertuns arbete problematiserats utifrån tre 
teoretiska inriktningar, Skrtic (1986), Willis (1977) samt Arnman & 
Jönsson (1987). Dessa teoretiska inriktningar har alla i någon form 
kritiserat den individpsykologiska samt medicinska teoretiska beto-
ningen när det gäller den traditionella skolans förståelse av relations-
problem. Willis skriver exempelvis att:

Kulturell förståelse bryts sönder av en allerstädes närva-
rande individualistisk ideologi. Vissa värden från det kul-
turella projiceras på individerna och deras inre egenskaper, 
medan andra aspekter av det kulturella lösgörs från sitt 
sammanhang, atomiseras och förknippas med olika arbe-
tens inre karaktär. (Willis 1977, s. 315)

Gemensamt för dessa teorier är att en alltför stark betoning av indi-
viduella företräden eller förmågor konsekvent missgynnar de elever 
som lever i socialt utsatta situationer. Det är Sivertuns teoretiska 
grundantagande inför analysen av Lpo 94:s presentation av indivi-
dualitetsbegreppet. Analysen tar sin utgångspunkt i Lpo-citatet – den 
traditionella läroplansdevisen:

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att 
överföra ett kulturarv, värden, traditioner, språk, kunskaper 
från en generation till nästa. (Lpo 94, s. 7)

Spänningen uppstår enligt Sivertun i skärningspunkten mellan läro-
plansbegreppen ”ett kulturarv” och ”elever med social problematik” 
(min kursivering).

Det största problemet med ett förhållningssätt som betonar det 
individuella – ”ett individtänkande” – är, enligt Sivertun, att ”barn 
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med social problematik” kan missgynnas pedagogiskt av detta för-
hållningssätt:

…dessa barns ”individuella behov” har kollektiva förut-
sättningar [m.a.o. kollektiva och sociala uppkomstbeting-
elser] och ”lösningar” som i grunden ifrågasätter giltig-
heten i de rådande samhälls- och dominansförhållandena. 
Betingelser som innebär att analysen och ”lösningarna” 
måste kompletteras eller ersättas med ett nytt övergripande 
förståelsefält. (Sivertun 1997, s. 16, mina tillägg)

Om jag har förstått Sivertun rätt är det inte fråga om en kritik av ett 
engagemang för den enskilde individens väl i skolan per se, utan en 
kritik av det traditionellt individinriktade förhållningssätt som domi-
nerat exempelvis det specialpedagogiska tänkandet. Detta tänkande 
förhindrar eller avskiljer lösningar av skolproblematik – både av rela-
tions- och inlärningskaraktär – som har en kollektiv förståelsegrund.10

Denna komplettering är nödvändig för en anpassning till den plura-
listiska situation som är förhanden i samhället idag. En uteslutande 
individualistisk hållning missgynnar paradoxalt nog (dvs. om de indi-
vidualistiska premisserna är förhanden) dessutom konsekvent redan i 
samhällssammanhang missgynnade grupper enligt viss forskning. 

Om vi får tro Lynch (1995) är ett av de framträdande problemen med 
den individualistiska hållningen dess ”blindhet” inför den diskrimine-
ring som är förborgad exempelvis i de institutionella anordningarna. 
Själva kärnan i den extremt individualistiska hållningen fokuserar 
individ mot individ på ett olyckligt sätt. Vad som behövs är en analys 
som baseras på gruppers specifi ka och gemensamma kulturarv. En 
individualistisk hållning innebär också begränsningar för den likvär-
dighetssyn som kännetecknat läroplanerna, där ett tyst accepterande 
av den hierarkiska samhällsordningen vad beträffar välstånd, makt och 
privilegier begränsat jämlikheten till en ”lika möjlighetsjämlikhet.” 
Lynch menar att den lika möjlighetsprincipen innefattar ett grundläg-
gande ”icke synligt” antagande, där den selektiva sociala mobiliteten, 
som cementerar gruppbetingade ojämlikheter, accepteras. 

I mitt avsnitt ovan, om kunskapssynen utifrån det empiriska mate-
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rial jag presenterat, har jag försökt konkretisera svårigheter som kan 
förbindas med en individuell kunskapssyn och ett förtingligande av 
kunskap. Lösningarna till inlärningsproblem förläggs till individens 
inre status, undervisningsmetoden legitimeras med tekniska rättfär-
diganden och de kollektivt förståelseberättigade förutsättningar som 
elever lever under negligeras (se ovan s. 77 ff).

Enligt Sivertun innebär individcentrering inte något ont i sig.11

De ”kunskapande” processer som läroplanen argumenterar för har 
dock sina förutsättningar och möjligheter dels i den kunskapssyn 
som dominerar i den svenska skolan, men också i de olika sociala 
skiktens erfarenheter av en individuell strategisk planering av sina 
livsprojekt. Med teoretisk referens till Bernstein (1981) anser Sivertun 
att arbetarklassens barn med ett ”mer direkt förhållande till både sin 
materiella och sociala omgivning”, är missgynnade i de individuella 
ställningstaganden som valfriheten och de kunskapande processerna 
i skolan kräver. Utan hänsynstaganden till de kulturella olikheter som 
fi nns, får således vissa grupper – om inte en rättvis kompensation sker 
– ett mindre gynnat utgångsläge inför inlärnings- och valfrihetspro-
cesser. Att försätta de här grupperna inför ”lika möjlighet” är således 
att ställa orimliga krav på grupper där individtraditionen har varit 
kulturellt dominerad av en kollektiv tradition – som hos exempelvis 
arbetarklassens barn. Det är mer ett spel för gallerierna, för att dölja 
de reproduktionsprocesser läroplanen implicit tagit ställning för inom 
den hierarkiska ordning som råder i samhällsstrukturen.

Den pedagogiska modellen för detta individuellt präglade kunska-
pande defi nieras som en ”målrelatering” av kunskapsprocesserna, 
uttryckta som ”Mål att uppnå” och beskrivna med ord som: behärskar, 
känner till, har och kan, (Lpo 94, s. 10) samt ”Strävansmål” beskrivna 
med ord som: utvecklar, tillägnar, inhämtar, lär och befäster (ibid, befäster (ibid, befäster
s. 9). Tittar vi närmare på nyanserna i språkbruk relaterat till de två 
kunskapsprocesserna, går det att tolka de förra inom en mer instru-
mentell traditionell kunskapssyns referensramar, medan de senare kan 
associera till skapandeprocesser och en mer kommunikativ anda. Det 
här medför enligt Sivertun att vi riskerar att få en uppdelning mellan 
två former av pedagogiska processer, där den instrumentella riskerar 
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att dominera och också koncentreras till de ”svagare” grupperna. Den 
kollektiva kunskapskulturen passar bättre in i uppnåendeprocesser än 
i strävansprocesser och de senare kan därför endast bli en mindre del 
av dessa gruppers inlärande aktiviteter. Den senaste läroplanen har 
således installerat en modell som cementerar redan tidigare ojämlikhet 
i samhället med sin individualistiska hållning. Det fi nns med denna 
konstruktion säger Sivertun:

…en uppenbar risk för att grundskolan kommer att upp-
visa olika former av pedagogik för olika sociala grupper. 
En pedagogik som är inriktad på att få ”svagare” grupper 
att ”behärska” de ”beständiga kunskaperna”, medan andra 
gruppers elever kan ta nästa steg till att ”utveckla” och 
”befästa” en dominerande omvärldsbild. (Sivertun 1997, 
s. 58)

Om jag tolkar läroplanen rätt ger också texten de olika kunskapspro-
cesserna olika status:

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. 
De anger därmed också en önskad kvalitetsutveckling i 
skolan.

Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst ska ha upp-
nått när de lämnar skolan. Det är skolans och skolhuvud-
mannens ansvar att eleverna skall ges möjlighet att uppnå 
dessa mål. (Lpo 94, s. 9)

Avskiljer man genom tudelning i den pedagogiska modellen en vä-
sentlig jämlikhetsaspekt för stora elevgrupper nämligen den att delta 
i ett gemensamt arbete och bidra till skolans ”kvalitetsutveckling”? 
Jag anser att det fi nns risk för det. Att alla måste få känna sitt an-
svar för utvecklingen på skolan är ett återkommande tema i inter-
vjuerna. Det måste grundläggas i ett vuxensamarbete, som fungerar 
tillfredsställande och som kan vara modell för elevdeltagandet. Det är 
grunden för en alternativ framtid (se exempelvis s. 90 ovan). Under 
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”lika möjlighetens legitimitetsmantel” kan stora elevgrupper från-
tas de skapande kollektiva aspekterna av inlärningen och ständigt 
hamna i de traditionella objektiverande och förmedlande processer 
som skolan alltid behärskats av, och som på andra ställen i läropla-
nens kunskapsdiskussion kritiseras som föråldrade. Det nya – och 
det är poängen med resonemanget – är att tidigare utsattes mer eller 
mindre alla grupper för en instrumentell rationalism, medan det nu 
med den individuella betoningen och den tudelade pedagogiken fi nns 
legitimerade möjligheter för de kulturellt förberedda grupperna att 
undslippa traditionella former av undervisning. Vad som kan defi nie-
ras som önskvärd kvalitativ utveckling i undervisningen implicerar 
fl era frågor som har att göra med inriktningen på specialpedagogens 
expertfunktion. Många kommuner funderar idag över frågorna, och 
det fi nns som vi sett fl era lokala alternativ till lösningar (se exemelvis 
Malmgren Hansen 1997).

Expertroll och modern utbildning
I intervjuerna har jag vid fl era tillfällen pekat på hur både specialpe-
dagogerna själva, och även de yrkesgrupper som är deras samarbets-
partners, upplevt motsägelsefulla känslor inför ”expertens” verksam-
het. Motsägelsen har rört sig om en känslomässig auktoritetstro som 
bottnat i en diffus tillit till specialistens annorlunda och djupa kunskap 
inom ett område; en ambivalent tro på hans professionella möjligheter 
att ”lösa” problem som man inte själv klarar av. Men jag får också en 
bild av en kritiserad ”övertro” på dugligheten – experten är inte (och 
bör inte heller vara) annorlunda än andra i samarbetet. Det kan ha rört 
sig om en kritisk antydan om den alltför teoretiskt lagda experten, 
som upplevs som stående bortom och framförallt ”över” det svåra och 
hårda praktiska arbetet ”på golvet”. Vi har också sett i materialet hur 
specialpedagogerna strategiskt har försökt att hantera de svårigheter 
jag här gett exempel på (se ovan s. 112 ff). 

Jag vill peka på ett par aspekter av dessa strategier. Den första är det 
”tudelade” förhållningssätt som krävts under den första verksamhets-
tiden av de nya specialpedagogerna. Det är enligt min mening en vik-
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tig yrkesförutsättning som måste diskuteras redan under utbildningen 
för att förbereda studenterna för de svårare möten som väntar. Vad 
beträffar arbetskontakterna med den personal som är direkt verksam 
med elevernas inlärning, främst klasslärarna, har det företrädesvis i 
yrkessamarbetet av specialpedagogen krävts en ”nedtoning” av ex-
pertrollen; en förmåga att mötas på ”samma nivå”; en förmåga att lyfta 
fram det gemensamma ansvaret. Det har handlat om att inte ”tränga 
sig på”, att komma enbart på förfrågan etc. Det gäller m.a.o. att ut-
veckla en genuint gemensam problemlösningsgrupp, vars samspel kan 
försiggå utan expertrollens immanenta krav på dominans. Till rollen 
hör alltid en antagen bild av rollen, som mer eller mindre slår igenom 
verksamheten. Det är därvid en fråga om att kommunicera utan att de 
maktbefogenheter som lever i samhällets statiska rollförväntningar 
tillåts slå igenom på bekostnad av allas gemensamma intressen. Med 
ett för starkt maktanspråk från experten kan samspelet gå sina egna 
vägar och ta sig det uttryck jag beskrivit (se exempelvis ovan s. 106 
ff). Studierna bör i den här frågan inriktas mot att utveckla en förmåga 
att disciplinera traditionella maktförhållanden. En viktig aspekt måste 
beröra de studerandes etiska perspektiv inom det egna livet. Hur så-
dana maktsituationer hanteras i de verkliga yrkessituationerna beror 
på den egna självförståelsen. Experter kan inte ”vrida sig ut ur den 
livshistoria eller livsform som de faktiskt befi nner sig i” (Habermas 
1995b, s. 27 ff). Det här kan vid en första begrundan kanske tyckas 
som en självklarhet, men i intervjusvaren har jag fått så många indika-
tioner på att den dominansbefriade samverkan inte är en självklarhet. 
Därför behöver den betonas.

Men, den här sidan av den specialpedagogiska expertfunktionen 
har också en baksida som strider och drar i en helt annan riktning. 
Den har enligt min tolkning att göra med det Larson (se ovan s. 16 ff) 
kallat yrkesgruppers professionella marknad och kraven på en teore-
tisk kunskapsprofi lering inom ett fält – en profi lering nödvändig för 
att hävda sitt revir. I det fallet har specialpedagogerna på grund av en 
svag yrkesstatus i samhället, svårt att hävda sig. Som jag diskuterat 
ovan är en tolkning av problematiken att specialpedagogiken varit 
teorilös – i det att den saknat den akademiska tradition som andra 
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yrken förfogat över (se ovan s. 22). Det gör sig speciellt märkbart i 
ett samhälle som betonar konkurrens och effektivitet och som struk-
turellt är baserad på en mekanistisk differentiering i de statliga och 
privata system som fi nns till för offentlig verksamhet och konsumtion. 
Expertrollen är en anpassning till den moderna differentieringen och 
har ofrånkomligen i sin rollkaraktär antagit denna mekanistiska idé, 
eller ska vi säga ideologi. Baksidan av expertfunktionen är kravet på 
mekanistisk anpassning. Den visar sig framförallt från andra nivåer 
inom utbildningsbyråkratin. Dels visar den sig som starka upplevda 
behov av en specialpedagogisk yrkesidentitet – som jag har kunnat 
konstatera tar mycket av energin från det direkta arbetet; dels visar den 
sig i intervjumaterialet som vissa chefers krav på arbetsbeskrivningar, 
dvs. en textbaserad specifi kation av yrkeskriterier (se exempelvis 
förvaltningschefen som pratar om ”gråzoner”, s. 91). Utan dessa yr-
keskriterier framstår verksamheten som ett oordnat kaos. Dessutom, 
utan yrkeskriterier fi nns man så att säga inte och då fi nns inte heller 
en yrkesposition i det moderna samhället för den kunskap specialpe-
dagogen besitter. Befästandet av identiteten framkommer i skepnad 
av veritabla överlevnadsstrategier hos de specialpedagoger jag inter-
vjuat (se exempelvis de tre arbetsexempel jag beskrivit på s. 114 ff). 
På så sätt slits specialpedagogernas nyeta blering mellan dessa två 
diametralt motsatta krav på sitt identitetssökande. Uppåt i de moderna 
byråkratiska hierarkierna i kommunerna krävs kunskapstydlighet och 
identitet som isolerar från andra yrken. Rollen avkrävs förtydliganden 
och rationaliserade förenklingar; neråt krävs i visionerna samarbets-
förmåga, normativ likhet och samhörighet – vilket är ett slags intuitivt 
erkännande av komplexiteten i ett dylikt samarbete.

Jag vill här – för att bredda diskussionen – sätta in resonemangen 
ovan i ett vidare sammanhang. Det gör jag med hjälp av Habermas 
samhällsteoretiska begrepp. I texten har jag försökt peka på teorins 
förståelse av sociala relationer i nära anslutning till den moderna 
expertrollen. Efter begreppsutredningen ska jag slutligen exempli-
fi era genom att låta begreppen arbeta inom ett förslag till en (special) 
pedagogisk utbildningsmodell.
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Del 2

Systemvärlden och livsvärlden
Jürgen Habermas ser samhället i ordningshänseende som strukturellt 
tvådelat, i ”två sfärer”. Den ena är en instrumentell och objektive-
rande12 systemvärld, defi nierad som staten med sin politiska makt 
och den ekonomiska delen av samhället med sin marknad, där männi-
skornas handlingstyper kan stiliseras ”to variants of purposive-rational 
action with regard to problems of maximizing profi t or acquiring and 
using political power” (Habermas 1995a, s. 5). Den andra sfären, 
eller världen, är livsvärlden som infl uerar samhällets ordning av livs-
världens kulturellt skapade traditionella ”gemensamma vissheter”.13

Mellan de två sfärerna pågår en kamp om ”herraväldet” över den 
sociala ordningen. Staten och kanske framförallt den ekonomiska 
marknaden med sin specifi kt instrumentellt rationella, mekanistiska 
och differentierade tolkning av social samvaro, som uttrycks i citatet 
ovan, har i det moderna samhället blivit den dominerande integra-
tionskraften. Det pågår med Habermas term en ”ockupation” av det 
han kallar livsvärlden.

Samhällsdifferentieringen har tagit sig uttryck i en yrkesdifferen-
tiering i form av experter specialiserade på olika expertområden. 
Expertens funktion är alltså ett barn av den moderna systemvärldens 
rationalitet. Det moderna samhället är inbegripet i en divergerande fas 
i systemvärlden, som understryker normdifferentiering och därmed 
skapas också samarbetssvårigheter. Kommunikationsformerna blir 
snävt ändamålsinriktade, ”berättigar tekniska och strategiska rekom-
mendationer” (Habermas 1995b, s. 25) och bygger på vissa gruppers, 
t.ex. experternas, upphöjda maktpositioner. Det innebär om jag har 
förstått honom rätt att livsvärlden, som i sina relationsprocedurer om-
fattar en ursprunglig konsensusskapande kraft, eroderas mer och mer 
i det moderna samhället, och att samarbete byggt på situationer fria 
från prestige är tillbakahållna. Människor blir ”inmotade” i den instru-
mentella ordningen och fråntagna den kollektivt skapade kunskapen, 
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som överväldigas av denna instrumentalitet. Konsekvensen är sam-
hällets differentiering, som tar sig uttryck i bl.a. institutionalisering 
med instrumentella och strategiska handlingar som bas. Ett exempel 
på en sådan institutionalisering är expertsystemet. Habermas säger att 
innebörden av differentieringen i det moderna samhället är att:

…with the development of science, morals, and art, stores 
of explicit knowledge were differentiated out; these fl awed 
into various domains of institutionalized everyday action 
and, as it were, put under the pressure of rationalization 
certain action orientations that had been determinated in a 
traditionalist manner. (Habermas 1995a, s. 335)

Systemvärldens rationaliseringstolkning får konsekvenser för kom-
munikationen mellan människorna i det moderna samhället. Livsvärl-
dens kunskap får mindre betydelse för besluten och de grupper vars 
kunskap följer den moderna systemrationella modellen blir domine-
rande – dvs. ”experter” tar den argumentativa ledningen inför beslu-
ten. Då förbigås den ”intersubjektivitet på högre nivå”, som ”kopplar 
samman vars och ens perspektiv med allas perspektiv” (Habermas 
1995b, s. 27). Det betyder att livsvärldens ”kraft” som bygger på allas
deltagande och samspel utnyttjas i mindre grad i argumentationen – de 
gemensamma angelägenheterna har trängts tillbaka till förmån för de 
individuella. Om inte en argumentationsform skapas som tar hänsyn 
till och lämnar utrymme för livsvärldens kolektiva kunskap kommer 
differentieringen att minska enigheten och ”samhället i stället integre-
ras alltmer systemiskt” (Carleheden, 1996, s. 44 f). Det är livsvärldens 
horisont som ”ligger bakom” de vardagliga handlingarna; den fi nns 
endast i ”prerefl ektiv form” och är de föreställningar som tas för givet; 
m.a.o. är den ett uttryck för den ”naivt” behärskade skickligheten.

En poäng i ett resonemang om expertrollen, kan vara att speci-
alpedagogens roll liksom även andra sociala yrkesroller utformats 
inom – och fått sin andemening i – den moderna systemvärlden. Där 
är den reglerade samverkan beroende av maktpositioner och den är 
pres tigefylld snarare än konsensusskapande. Men specialpedagogen 
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verkar i en social värld vars karaktär verkar i en social värld vars karaktär verkar kräver en kunskap hämtad från kräver en kunskap hämtad från kräver
livsvärldens ”vissheter” och en ”kollektiv viljebildning” för fram-
gång. Därför blir rollen som den utformas ofta dubbelbottnad, och 
yrkesgruppen blir följaktligen ambivalent i sin egen yrkesidentitet. I 
ett sådant sken kan vi också se de motsägelsefulla kraven på speci-
alpedagogiken. Häri ligger också, som jag ser det, samarbetsproble-
matikens kardinalpunkt. Livsvärlden har sina krav på samverkan och 
den systemvärldsinfekterade undervisningsbyråkratin har sina, ofta 
annorlunda, krav på samverkan och på yrkesrollen. Det fi nns således 
fl era aspekter som motarbetar samhörighet och som faller tillbaka på 
artefakter av systemvärldens ockupation av livsvärden. Ett viktigt 
sådant hinder som intervjuerna har förtydligat, är den funktionalistiska 
och instrumentella kunskapssyn som den moderna systemvärlden pre-
mierat och brett med tjocka lager över människorna. (Se avsnittet om 
Kunskapssyn s. 77 ff.) 

Ett annat hinder när det gäller samlevnaden och som hör ihop med 
denna ockupation, tillhör själva karaktären hos det specialpedagogiska 
yrket. Specialpedagogen arbetar med det personliga. Han/hon måste 
per defi nition alltid i högre eller mindre grad sätta egna eller andras 
– elevers, föräldrars, kollegers – livsangelägenheter på spel. Elevvår-
dande och pedagogiska yrken representerar på fl era plan sofi stikerade 
balansgångar mellan förtryck och respekt som alla kan föras tillbaka 
på det Zygmunt Baumann kallat för ”den svårvunna rätten att rita 
sociala rum som är bindande för andra” (Baumann 1993, s. 201 f). I 
expertpositionen fi nns implicit den här rätten mer eller mindre synligt 
förborgad – sanktionerad av det moderna marknadsinriktade samhäl-
let. Att utöva herravälde är nära förknippat med rätten att inkräkta på 
det personliga och problematiken kring det personliga; till expertens 
ofta återkommande rådgivande roll hör ofrån komligen ett gemensamt 
drag av ambivalens inför situationen. Men sociala situationer är spe-
cifi ka och artskilda från marknadssituationer där varor är det yttersta 
objektet för handlingskoordineringen. I en rådgivande situation som 
behandlar människans relationer är alla utifrån sina livsvärldsbeting-
elser inblandade experter och därför måste situationen byggas upp 
som en intersubjektiv samförståndsprocess, där det bästa argumentet 
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avgör vad som är normativt riktigt: Så här säger Carleheden om legi-
timiteten hos samförståndsprocessen:

Det är det goda argumentet som skapar den giltighet som 
också har en integrativ kraft. Legitimitet handlar i grund 
och botten om social bindning genom insikt [dvs. livs-
världen, min kommentar]. I den mån sådana samförstånds-
processer kan institutionaliseras i form av demokrati och 
omfatta alla samhällets medlemmar, i samma mån kan 
sådana processer också fungera som en integrativ kraft. 
(Carleheden 1996, s. 175) 

Jag anser att motståndet och ambivalensen inför expertsituationen 
har fångats väl i empirin ovan och det framgår också hur specialpe-
dagogerna har försökt hantera frågan, och också ibland lyckats. Det 
fi nns emellertid stora risker med ”att känna till”, speciellt inom om-
råden som rör allmänintresse och som tangerar livsvärldens innersta 
kärna. Den specialpedagogiska experten måste vara väl förborgad 
med balansgången mellan att vara medmänniska och att vara expert. 
Experten neutraliserar i sämsta fall den immanenta integrerande kraft 
som fi nns i livsvärlden. Livsvärlden förlorar i förklaringskraft och i 
det värsta fallet understödjs det här förhållandet av en självnegerande 
auktoritär tro på expertens kunskap och självtillräcklighet. Detta be-
höver inte enbart ligga på det mellanmänskliga planet, utan kan s.a.s. 
vara inbyggt och därvid institutionaliserat i det byråkratiska systemet 
– vilket enligt Habermas också är fallet inom systemvärldens olika 
delar i det moderna samhället.

Thomas Skrtic har kritiserat expertrollen och kanske framförallt 
expertteamet från delvis andra infallsvinklar. Om vi blickar tillbaka 
till Larsons defi nition av expertrollen så framhåller hon att expertens 
viktigaste kriterium för att lyckas etablera och befästa en god position 
i yrkenas samhällshierarki – på yrkenas marknadsarena – är det hon 
kallar möjligheten till standardisering av det kunskapsinnehåll som 
experten förfogar över (se ovan s. 16 ff).

Vi ser framkomna drag av standardiseringstendenser i intervju-
materialet. Deras främsta uttryck är de självupplevda och politiska 
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kraven på standardiserade listor där kunskapsinnehållet för respektive 
yrkesområde specifi ceras (se ovan s. 99). Med dessa marknadifi e-
ringsprocesser, i vars följd standardiserade formella procedurer ris-
kerar utvecklas, förlorar också yrkenas bredare kunskapserfarenheter 
sin fulla verkningsgrad. ”Klienterna” riskerar att inte passa in i den 
formaliserade kunskapsstruktur som ett expertteam i sämsta fall kan 
utveckla. Man får förmoda att ett ekonomiskt tryck på teamen ytterli-
gare ökar dessa standardiseringstendenser. Standardiseringsprocesser 
och isolering mellan yrkesgrupper skapar dock enligt Skrtic de största 
problemen för de personer teamet är bildat för att hjälpa. Vissa rutini-
serade ”behandlingsmetoder” fungerar väl på vissa grupper av klienter 
medan andra grupper faller utanför standardprocedurer. Teamet har 
inte möjlighet att med en fl exibel problemlösande anpassning täcka 
den komplexitet och variabilitet som det möter i problemsituatio-
nerna. Skrtics benämning på en instrumentaliserande rutinisering är 
”pidgeon-holing”, som visserligen underlättar för den professionelle. 
Men de klienter vars:

…needs fall at the margins or outside the available stan-
dard programs tend to get forced artifi cially into the ones 
that are available, or forced out of the system altogether. 
(Skrtic 1991, s. 165)

Den här processen är enligt Skrtic en av det funktionalistiska moderna 
expertsamhällets vanligaste. Om vi talar med Habermas termer så är 
det en standardprocedur i den systemiska delen av samhället, som 
följer systemvärldens självbekräftande spelregler. Denna process har, 
enligt Habermas, således också kolonialiserat livsvärlden, som till 
sitt ursprung etablerar verksamheter på basis av helt andra relations-
dimensioner. Där har man istället för en standardiserad kunskaps-
lista det bättre argumentet som processens kärna – vilket grundar sin 
överlägsenhet på det han kallar en kommunikativ rationalitet. Så här 
defi nierar Habermas denna typ av argumentation:

…the central experience of the unconstrained, unifying, 
consensus-bringing force of argumentative speech, in 



182  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

which different participants overcome their merely sub-
jective views and, owing to the mutuality of rationally 
motivated conviction, assure themselves of both the unity 
of the objective world and the intersubjectivity of their 
lifeworld. (Habermas 1995a, s. 10)

Habermas utesluter således inte att vissa aspekter av rationaliteten 
i systemvärlden är användbara, men han poängterar ständigt i sina 
texter att livsvärldens kunskap inte får förbises om ett demokratiskt 
samhälle ska vara möjligt och kunna institutionaliseras i rättvisa verk-
samheter. Exempelvis måste vetenskapernas kunskap tas tillvara, men 
kompletteras med andra former av kunskap (se modellen nedan s. 
194–206). Utan en sådan bred inriktning på samarbetet riskeras segre-
gerande cirklar och utstötningsprocesser på alla plan, som människor 
– om vi tolkar Baumann – i det strängt moderna fi nner acceptabla och 
”civiliserade”. Expertokratins herravälde är en ”normal” strategi och 
en sedan länge väletablerad och till sin karaktär orefl ekterad betingelse 
inom de moderna civiliserade systemiska by rå  kratierna och organisa-
tionsformerna. Vad vi behöver är ett samhälle som inte kastar ut det 
som faller utanför det som kan bemästras – ett ”inklusivistiskt” istället 
för ett ”exklusivistiskt” förhållningssätt. Det senare:

…defi nierar livsvillkoren och ställer därvid främlingarna 
inför ett genuint ”antingen-eller”: anpassa er eller var för-
dömda, bete er som vi gör eller stanna inte kvar för länge, 
delta i spelet på våra villkor eller var beredd på att ni kan 
slängas ut helt och hållet från spelet. Det är bara som ett 
sådant ”antingen-eller” som de båda strategierna ger verk-
lig möjlighet att kontrollera det sociala rummet. De ingår 
därför i varje herraväldes utrustning. (Baumann 1993, s. 
203)

Nu ska jag grovt skissa på en modell som, om den etableras i pedago-
giska verksamheter på olika nivåer, motarbetar det exklusivistiska an-
tingen-eller och underminerar marken för herravälde och dominans. 
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Habermas kommunikativa handling (1)

Inledning

Min intention med texterna nedan är att på grundval av Jürgen Ha-
bermas teori om kommunikativ handling presentera och diskutera en 
modell för en jämlik och demokratisk pedagogik. För att kunna göra 
detta måste jag relativt utförligt redogöra för vissa fokuseringar i Ha-
bermas projekt. Därför inleder jag med en sådan redogörelse. 

Ett centralt problem i sammanhanget är om det går att med hjälp 
av delar av Habermas teori formulera en demokratisk teori för utbild-
ning. Carleheden besvarar frågan om att ”plocka ut” delar för specifi ka 
syften med orden: ”kanske /…/ men då till priset av eklekticism”. 
Han påpekar att Habermas teori diskuterar politisk demokrati inom 
en stat:

Hans demokrati handlar inte om möjligheterna för pro-
ducenternas medbestämmande utan om medborgarnas 
politiska autonomi. Detta är inte en tillfällighet, utan en 
konsekvens av hans allmänna samhällsteori. (Carleheden 
1996, s. 37)

Med min redogörelse av vissa teman i Habermas teori, diskuterar jag 
vilka demokratiska möjligheter den Habermaska modellen har i en 
specialpedagogisk kontext. Modellen är inriktad på språket och de 
regler som styr språket som interaktiv intersubjektiv handling. Jag 
har av olika omständigheter tvingats att begränsa mig mer än vad jag 
egentligen önskat. De delar av teorin som jag valt, diskuterar proce-
durer för att styra relationsproblematik av typ: att göra sig förstådd 
inför den andre, att inte utnyttjas av den andre och att låta alla komma 
till tals i kommunikationssituationerna. Det är, enligt mitt synsätt, 
väsentliga hörnpelare i en skola för alla elevgrupper. Diskussionen 
berör speciellt modellens förmåga att skapa förutsättningar för, samt 
förmågan att starta processer, vilka i undervisningen kan göra det möj-
ligt att initiera, utveckla och vidmakthålla en inkluderande linje i ett 
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utbildningssystem som enligt den centrala retoriken är planerat för alla 
elever. I det intervjumaterial jag presenterat tycks den inkluderande 
undervisningsformen vara ett teoretiskt ideal för de personer jag talat 
med, även om man inför en hel lista på praktiska tveksamheter till 
ett ”inklusivistiskt” utbildningssystem (se s. 82 ff). Frågan här gäller 
de reella pedagogiska möjligheterna att genomföra de utbildningspo-
litiska intentioner jag tidigare nämnt: Finns möjligheten att utforma 
pedagogiska procedurer för en integrerande sammanjämkning av teori 
och praktik med den allmänpolitiska intentionen om en skola för alla? 
Det är i det sammanhanget jag vänder mig till de kommunikativa vill-
kor Habermas för fram. Det är för en utbildningsinstitution givetvis 
i slutändan en fråga om ett avgörande moraliskt och politiskt val. Så 
här skriver jag på ett annat ställe:

Eftersom graden av solidaritet i ett samhälle bestäms po-
litiskt, är samhällets syn på avvikelse till sist något som 
måste avgöras. Ty relationer mellan människor regleras 
inte av naturlagar. Dåliga relationer är följaktligen inget 
man kan ge upp inför. Samhället måste pressas till ett av-
görande. (Helldin 1997, s. 163)

Habermas teori förutskickar att det med denna inkluderande proce-
dur på sikt är möjligt att utveckla en radikal demokrati, förutsatt att 
vissa grundläggande förutsättningar är rådande i det kommunikativa 
förhållningssätt som dominerar i verksamheten. Han påpekar att de 
specialiserade kommunikationsformer som existerar inom och mellan 
olika verksamheter i ett modernt strukturerat samhälle, sedan lång 
tid har lämnat ett emancipatoriskt och inkluderande sätt att kom-
municera (se ovan s. 177). Istället har människors kommunikativa 
relationer i vid bemärkelse blivit ”strategiska” och ”manipulerande” 
i sina grundläggande uttrycksformer. Man tillämpar en kommunika-
tion som implicit underbygger processer som gör att vissa grupper 
med små maktbefogenheter konsekvent kommer till korta och blir 
”ojämlika objekt” för manipulerande tendenser.

Av det sagda framgår att Habermas kommunikativa teori sålunda 
är en språkteori snarare än en kunskapsteori. Förståelsen och bear-
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betningen av den problematik som är förknippad med den moderna 
rationella utveckling jag diskuterat ovan, använder sig i större ut-
sträckning av kontextuellt och semantiskt inriktade språkteorier, än 
av kunskapsteoretiska vetenskapsinriktningar. Det har att göra med 
kunskapsfi losofi ns återvändsgränder, i form av alltför individualis-
tiska utgångspunkter. (Se även ovan s. 165, resonemangen om järn-
buren och not 7.)

Habermas teoribyggande är metodologiskt traditionellt ”vetenskap-
ligt” i den bemärkelsen att han ”förlitar sig på” fl era av de arbeten som 
gjorts inom framförallt de argumentations- och språkvetenskapliga 
fälten i sitt projekt. Han visar också i sina tankegångar en anknytning 
till den Kantianska universialistiska traditionen, särskilt när det gäl-
ler hans fi losofi  om det ”kategoriska im perativet”.14 (Se även ovan 
mina resonemang s. 164–169) I den bemärkelsen kan det sägas att 
Habermas projekt syftar till en situationellt och kulturellt obunden 
teori om kommunikativ demokratisk samverkan, som utformats på en 
rationell grund. Det kan tyckas egendomligt att han samtidigt använ-
der rationalitetsbegreppet i sin kommunikationsteori och förkastar det 
i sin samhällsteori. I anslutning till de teoretiska referenser som han 
använder är det dock vissa aspekter av rationaliteten som han tar till 
vara, för att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”, som han uttrycker 
det på ett ställe.15 Han har av postmodernt infl uerade kritiker angripits 
för inriktningen, speciellt av Hegelianskt infl uerade politiska fi loso-
fer. Det är här inte adekvat att gå in på detaljer i denna diskussion, 
men det är viktigt att påpeka att den utgår från den diskussion som 
uppstod ur motsättningarna mellan den Kantianska och den Hegeli-
anska fi losofi ska riktningen. Centralt i polemiken har varit om man 
med förnuftets hjälp kan formulera intersubjektiva procedurer som 
vilar på en för alla ”god” moral, dvs. en universellt giltig moral som 
så att säga alltid bör styra våra handlingar mot varandra. Kan dessa 
procedurer formuleras med det vetenskapliga förnuftets hjälp utan att 
situationella betingelser spelar in?16

För att ta ett exempel: Hur ser en ”moralisk” specialpedagogik ut, 
som kan gälla som ledstjärna för alla olika inriktningar inom fältet? 
Kan den exempelvis formuleras i en examensbeskrivning för fältet, 
så att alla utbildningsorter och undergrupper känner sig nöjda? Vilken 



186  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

form bör den procedur ha som skapar en rättvis formulering av dylikt 
slag?

Om jag summerar: Finns det en universellt giltig ”sann moral”, 
som således måste gälla oss alla, och hur ser den ut och med vilka 
medel ska den i så fall fi losofi skt ”konstrueras”? Den optimism som 
genomsyrade Kant och andra upplysningsfi losofer menade att den 
moralen var möjlig att formulera på principplanet, genom att utgå från 
medvetandefi losofi n. De individuella teorierna, byggda på medvetan-
defi losofi ska grundbegrepp, är dock enligt Habermas oanvändbara 
i resonemang i intersubjektiva situationer. Då har språkteorier na 
företräde.17

Kant och rationaliteten

I sitt projekt baserar och förlitar sig Kant på det rationella argumentet 
i diskussionen om ett grundläggande av ”det sanna”. Den ”universella 
prövningen” av den tänkta handlingen. Kants resonemang går i korthet 
ut på att beslut om handlingars inriktning slutgiltigt måste utgå ifrån 
”en god vilja”, exempelvis en vilja till en välfärd för alla, eller varför 
inte en jämlik utbildningssituation. Handlingar ska således vara obe-
roende av en empiriskt betingad situation, eftersom en sådan situation 
lätt kan utnyttjas av grupper som, på basis av argumentatorisk styrka 
och andra maktfördelar, kan styra besluten och handlingarna till sin 
fördel. Existensen är, säger Kant, inte bestämmande för någonting. För 
att den här, enligt Kant i människan naturligt förborgade, goda viljan 
ska kunna ”slå igenom”, så bör alla principiellt betingade beslut prövas 
på basis av förnuftsresonemang: Huruvida de beslut som fattas också 
kan gälla som en allmän lag? Med förnuftets hjälp kan vi resonera oss 
fram till vad som sannfärdigt bör ske. Om jag förstår Kant rätt så fi nns 
i människan ett moraliskt betingat ”sanningssystem” – gemensamt för 
alla förnuftiga väsen, mot vilket en handling kan prövas beträffande 
sin moraliska halt. Handlingen bör förkastas om den inte håller för 
universialitetskravet. Det sanna och det vi bör göra är således det som 
klarar en universell prövning.18 Det system jag omtalat ovan har enligt 
Kant karaktären av imperativ och är också ”kategoriskt”, dvs. är en 
ovillkorligen gällande och nödvändig lag för människans överlevnad. 
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Vi har således, enligt Kant, en förmåga till gemensam överlevnad 
som, om den används universellt med förnuftet som trygghetsgaranti, 
kan bygga och stödja utvecklingen av en frigörande princip som är 
objektiv: 

…för viljan och således kan tjäna till allmän praktisk lag. 
Grunden för denna princip är: den förnuftiga naturen exi-
sterar såsom ändamål i sig själv. /…/

Handla så, att du behandlar mänskligheten såväl i din 
egen som i varje annan person aldrig blott såsom medel 
utan tillika såsom ändamål. (Kant 1987, s. 74)19

Kants imperativistiska regel motsätter sig således att vi undertrycker 
andra människor och behandlar dem som manipulativa objekt för oss. 
Det är ”onaturligt” för människan och motverkar den manipulation 
som både Habermas och Kant intellektuellt motarbetar. Om man vill 
förstå vilka konkreta politiska konsekvenser den relativt abstrakta 
Kantianska ståndpunkten kan tänkas få, kan man med stort utbyte 
studera Jürgen Habermas, men också den politiske fi losofen John 
Rawls. De här båda fi losoferna har enligt min mening båda en mycket 
stabil Kantiansk kärna i sina moralteorier. Jag har också på annan 
plats kommenterat och utvecklat den traditionellt liberala Rawlska 
modellens konsekvenser för relationen mellan socialt missgynnade 
grupper och deras omgivning (Helldin 1997, kap. 7).

Institutionalisering och makt

Den manipulativa eller som Habermas säger, strategiskt-instrumen-
tella, inriktningen i olika samhällsinstitutioner, är inte någon med-
veten ”vilja” eller ”ondska” hos enskilda människor eller grupper 
av människor. Den består, enligt hans sätt att se, snarare av former 
som uppkommit ur den differentierade och starkt specialiserade ut-
vecklingsinriktning som det moderna rationaliserade samhället tagit. 
Expertsamhället har vuxit fram och människor har blivit det Kant 
kallar ”medel för varandra”. Ett konkret institutionellt exempel på 
en dylik specialisering är den moderna utbildningssocialisationen. 
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Utbildningens uppfostringsmönster har i stor utsträckning ersatt den 
tidigare familjebaserade uppfostran. Socialisationen inom familjen 
som traditionellt varit människans starkast normreglerande kraft har 
till myck et stor del ersatts av en institutionell uppfostran.

De statliga system som det moderna samhället inrättat, tränger allt-
mer in på det territorium som tidigare var förbehållet människan som 
en naturlig del av hennes vardagliga liv och ansvar. ”Systemets” upp-
fostrande åtgärder har blivit alltmer sofi stikerade, expertberoende och 
maktfullkomliga. Systemvärldens institutioner har, som Habermas sä-
ger, en tendens att ”programmera sig själva”. Därför måste den politiska 
makten ges befogenheter att ”överföra befogenheter och kontrollera utö-
vandet av dessa befogenheter” (Habermas 1995b, s. 42). En aspekt av 
denna självprogrammering är att språket i skolan i hög grad har, med de 
specialiserade roller som skapats för att uppfostra barnen, fjärmats från 
den traditionella vardagens språk. Med en dylik socialiserande inrikt-
ning har systemet blivit alltmer fjärran, autonomt och maktfullkomligt. 
Kommunikationen i ”livets värld” har i och med detta alltmer fjärmats 
från samhällets strukturella sammanhang. Hela mönstret kan ses som 
en rationalisering och differentiering, och i ordets genuina bemärkelse 
avhumanisering av människors kontaktytor.

Det gemensamma kittet i form av en gemensam förståelseinriktad 
kommunikation upplöses sålunda i det rationellt planerade moderna 
samhället. De gamla traditionerna löses upp och ersätts med nya ra-
tionellt baserade relationsmönster. De differentierande tendenserna i 
det moderna samhället når ända ner till den enskilda människan. En 
tilltagande stundtals ”överhettad” subjektivism blir konsekvenserna 
av en pågående upplösning av det gemensamma livsrummet. Den 
individuella utvecklingen betonas på bekostnad av den kollektiva och 
solidariska. Tomas Ziehe (1989) talar här om kulturell upplösning och 
friställning av äldre gemenskapstraditioner.

En kritisk analys

Habermas kommunikativa teori har som förutsättning en kritisk sam-
hällsanalys. Kritikens centrala tes är distinktionen mellan livsvärlden, 
där gemenskapskänsla och solidarisk omtänksamhet är det normativa 
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fundamentet, och systemvärlden, där instrumentalistiska utgångs-
punkter har smugit sig in i kommunikationens naturliga konsensuso-
rientering. Jag menar att mina intervjuer pekar på svårigheter mellan 
olika yrkeskategorier när det gäller att hantera konsensusproblematik. 
Ofta sliter olika yrkesgrupper åt skilda håll i den decentraliserade 
skolan. De fattade besluten har många gånger inte föregåtts av demo-
kratiska beslutsprocesser, och fl era av besluten är fattade utifrån det 
”antingen-eller” Baumann talar om (se ovan s. 182). Det alternativa, 
som Habermas diskuterar, är en modell för samarbete där principiell 
hänsyn måste tas till de normativa olikheter som är baserade på skilda 
livsvärlds- eller yrkeserfarenheter. Det är en modell som med sin 
specifi ka proceduriella bas kan, om den följs, slå undan fötterna på de 
moderna instrumentalistiska förhållningssätten i samarbetssituationer. 
Modellen förutsätter att alla får komma till tals.

För att komma vidare måste vi nu slutligen specifi cera tankarna 
i kritiska analyser om samarbetets kommunikativa aspekter, och i 
anslutning till detta resonemang utveckla begreppet rationell som Ha-
bermas egentligen polemiskt diskuterar i anslutning till Max Webers 
rationalitetsanalys (se Weber 1977).

Den moderna samhällsutvecklingen kan, enligt Weber, karaktärise-
ras av en differentiering i – och rationalisering inom – olika ”sfärer” 
som bryter upp de traditionella interaktiva och förståelseinriktade 
kommunikationsformer som var kännetecknande för det premoderna 
samhället. Kommunikationsformer men även andra typer av relations-
former i och mellan sfärerna har successivt övergått i instrumentellt 
dominerade mönster, som har konsumtionssamhället som institutio-
nell bas. De tidigare gemenskapsbaserade kommunikationsformerna 
vilkas grundmotiv var förståelseinriktade har konkurrerats ut i det 
moderna samhället och blivit dominerande också i livsvärlden.

Det här skulle kunna vara en mycket pessimistisk och determinis-
tisk bild av människans möjligheter till den frihet som både Habermas 
och Kant så intensivt ser som livets egentliga ändamål. Habermas 
teori innehåller dock som jag ser det en kraftigt markerad optimistisk 
grundton. Optimismen ligger i hans tro på den goda fri  hetsförsäkrande 
kommunikationen, och hans fi losofi ska ståndpunkt att upplysningens 
ursprungliga frigörande projekt med stöd i förnuftet är möjligt om det 



190  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

ges en kommunikativt grundad fi losofi sk förankring. Optimismen 
ligger också i hans grundläggande tes att det förståelseinriktade är 
det ursprungliga, något det går att ”återvända” till om dess fi losofi ska 
och teoretiska grundvalar läggs. Det betyder att om radikalt demo-
kratiska kommunikativa former ges möjlighet att återinträda som 
huvudredskap i kommunikationen kan också den frigörande kraften 
upplösa de maktförhållanden som låser verksamheter i dominerande 
och dominerade. Detta är den viktigaste tesen i Habermas budskap, 
menar jag. Teorin har kritiserats av många bl.a. för sina politiskt 
normativa utgångspunkter.20 Nu ska vi se vad Habermas säger om de 
kommunikativa handlingarnas innersta källfl öde.

Habermas kommunikativa handling (2) 

Kommunikativ gemenskap och specialpedagogik:
Några frågor

Jag ska starta med en utredning av Habermas tolkning av en ”förstå-
elseinriktad relation” mellan människor. Mina frågor nedan ska ses i 
anslutning till Habermas resonemang.

1. Kan, och i så fall hur kan, den ovan omtalade formen för kom-
munikation, leda till en demokratiserande utveckling av skolans 
traditionella kommunikationsprocedurer? Här måste man enligt 
min bedömning närmast utreda vad Habermas egentligen menar 
med sina resonemang om de s.k. giltighetsanspråken.

2. Vad är det i Habermas modell som s.a.s. utestänger ojämlikhet mel-
lan deltagarna? Skyddar modellen exempelvis mot en dominans 
som kan hämta sin näring ur språklig ojämlikhet och rädsla? Hur 
hanterar man i så fall frågan om eventuell nödvändighet vad gäller 
”ombud” för ”de argumentationssvaga” grupperna i samhället?21

3. I anslutning till ombudstanken uppkommer en viktig fråga: Vilka 
blir de specialpedagogiska åtagandena i de demokratiska procedu-
rerna inom den allmänna obligatoriska utbildningen;22 är det över-
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huvudtaget möjligt inom pedagogiska utbildningar att använda 
den teori om en ”oförvrängd” kommunikation som Habermas så 
envetet återkommer till?

4. Hur kan Habermas rationalitetsbegrepp användas i en i huvud-
sak pedagogisk kommunikationsmodell inom exempelvis speci-
alpedagogisk påbyggnadsutbildning? Frågan gäller utvecklingen 
av en modell som organisatoriskt och till sitt innehåll utvecklar 
den kritiska analys- och argumentationsförmåga som Habermas 
ständigt återkommer till, samtidigt som makt- och intressestyrda 
resonemang i kollektivet utesluts.

5. Hur kan en radikalt demokratisk studiesituation fortplantas i dess 
förlängning – dvs. ut till respektive kommuners elevvårdande verk-
samheter? Till den här frågan hör hur studier skall undvika att bli 
isolerade kognitiva aktiviteter, frikopplade från den realitet som 
möter studenterna efter utbildningen.

Det fi nns en primär förutsättning som måste råda inom en frimodig 
och rationell kommunikativ gemenskap, där den ”kollektiva vilje-
bildningen” kan fortgå utan repression. Det är en anda som präg-
las av ”suveränitet” som möjliggör ”autentisk självförståelse” och 
”beslutsamhet”. Denna förutsättning talar Habermas ibland om som 
”med   vetna beslut” och de kan:

…komma till stånd bara om det fi nns suveränitet – och 
med det menar jag förhållanden under vilka ett kollektivs 
medlemmar vinner den frimodighet och det självförtroende 
fritt från rädsla som är nödvändiga för att de skall kunna 
nå insikt om och bekräfta vem de är och skulle vilja vara. 
(Habermas 1995b, s. 58–59)

Det är under denna förutsättning ett ”utkast till identitet får sin bekräf-
telse”. Det är också så jag menar att en specialpedagogisk allmäniden-
titet, som verkar neutraliserande i det konkurrensbaserade samhället, 
på sikt kan erhållas.
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Begreppet förändring

Innan vi koncentrerar oss på Habermas teori utifrån de fem frågeom-
rådena ovan, är det nödvändigt att jag kortfattat beskriver mitt eget 
perspektiv när det gäller begreppet förändringperspektiv när det gäller begreppet förändringperspektiv när det gäller begreppet . Ett grundantagande 
för mig är att om vi ska förändra en utbildning som till sin innersta ka-
raktär är mycket ”trög”, så måste vi förändra själva arbetsaktiviteten. 
Man kan exempelvis inte ändra bara i den formella organisationen. 
Habermas modell har utgångspunkten i kommunikationsformen, som 
för relationer är som blodet i människokroppen. Den ”anda” som 
hans kommunikationsprocedur frammanar, måste institutionaliseras 
i verksamheten.23 Jag tror alltså att ändringar måste ske på fl era plan 
samtidigt eller åtminstone ligga i fas med varandra. Såtillvida är 
de förändringsmodeller som fi nns ofta ensidiga eller/och saknar en 
diskussion om normer. Här har även den s.k. kritiska pedagogiska 
forskningen varit för ensidigt inriktad på vissa ”objektiva” fenomen 
som exempelvis klasskillnader. De moraliskt laddade frågorna har 
ofta undvikits. En annan betingelse är också nödvändig för en reell 
förändring. Ändringsförslag måste, för att kunna förverkligas, grund-
läggas inom en i yrkeskollektivet gemensam och medveten teoretisk 
ram som förhandlats fram i argumentatorisk och frimodig anda, och 
som uttrycks i bestämda målsättningar för verksamheten. En utbild-
ning måste i den andan explicitgöra vilka teoretiska referenser som är 
adekvata för de problem som utbildningen behandlar. Referenserna 
måste utmejslas under en lång, stadigvarande processartad period och 
ständigt, utifrån sina moraliskt avgjorda grundvalar, vara utvecklings-
bara utifrån kollektivets bedömningar av situationen för ”de svaga” 
i samhället. Här gäller ett icke-fundamentalistiskt synsätt såtillvida 
att ”kommunikationsformen också måste göra det nödvändigt och 
möjligt för varje part att överta alla de andras tolkningsperspektiv”, 
som Habermas säger.

Jag återkommer till, i anslutning till perspektivet ovan, att en vilja 
av ett bestämt slag måste råda vid förändringsarbete – det Kant kal-
lar ”en god vilja”.24 Den viljan är normativ i bemärkelsen att den tar 
ställning i jämlikhetsfrågan och konkretiserar den i undervisningsak-
tiviteten. Den nöjer sig således inte med utbildningens traditionella 
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liberala målsättning ”lika möjlighet”.25 Nu är det dags att beskriva vad 
det innebär att ”resa giltighetsanspråk”.

Giltighetsanspråken

Habermas diskuterar den maktproblematik som kan uppstå när män-
niskor som avser att komma överens om någon gemensam angelägen-
het möts. Han utgår från två kategorier av interaktiva handlingsmodel-
ler, vilka teoretiskt skiljer mellan ett dominant och ett icke dominant 
beteende: dels de kategorier som är orienterade mot vad han kallar 
”strategisk framgång”, dels de han kallar de ”förståelseorienterade”. 
Han säger så här om begreppet förståelseorientering:

The concept of reaching an understanding suggests a ra-
tionally motivated agreement among participants that is 
measured against criticizable validity claims. (Habermas 
1995a, s. 75, min emfas)

Den strategiska handlingen kan urskiljas från den förståelseinriktade 
på två sätt:

För det första kan ego enbart interagera med alter på ett ex-
ternt sätt, dvs. genom (att utlova) empirisk stimulation eller 
(hota med) empirisk bestraffning. Den strategiska aktören 
kan visserligen använda sig av ett gemensamt språk, men 
då enbart informativt. Den koordinerande kraften kommer 
inte från språket självt, utan enbart från det som aktören 
refererar till. För det andra är motiven för handlingskoor-
dination privata. De skulle visserligen också kunna passa 
med alters privata intressen /…/ men det avgörande är om 
aktören ur sitt subjektiva perspektiv är framgångsrik, dvs. 
om ego lyckas använda alter för att tillfredsställa sina egna 
intressen. (Carleheden 1996, s. 39, 40)

Det är den här formen av rationalitet – som beskrivs i citatet – som 
kan förknippas med utvecklingen av det moderna samhället. Det är 
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en rationalitet som Habermas förkastar. Däremot behåller han en 
kommunikativ rationalitet som är lyhörd för livsvärldens integrerande 
demokratiska kraft. Jag ska nu närmare gå in på hur den kommunika-
tiva rationaliteten beskrivs. 

Man kan utifrån de två citaten ovan konstatera följande: Processen 
fram till den förståelsegrundade handlingen innehåller två viktiga 
argumentationsaspekter. Den första är att denna grupp av handlingar 
ska bygga på en rationellt motiverad överenskommelse, den andra är rationellt motiverad överenskommelse, den andra är rationellt motiverad
att den ska värderas utifrån dess möjligheter att resa giltighetsanspråk
– i ett intersubjektivt perspektiv, dvs. mellan samtalande människor. 
När han diskuterar giltighetsanspråk, m.a.o. de goda skäl vi kan anföra 
för dessa anspråk, skiljer han på tre typer som kan påverka processen 
som leder till det demokratiska beslutet: 1. propositionella , 2. feno-
menologiska och 3. estetiska anspråk.

1. Propositionella anspråk

Den första typen av anspråk är de propositionella, som Habermas i 
huvudsak förlägger till vetenskapens kunskap om fenomenen som den 
kollektiva språkhandlingen skall bearbeta och besluta om. I exempel-
vis ett specialpedagogiskt utbildningssammanhang gäller det allmänt 
uttryckt de vetenskapliga specialpedagogiska referenspunk terna, dvs. 
specialpedagogikens vetenskapliga bakgrundshorisont – de ramar till 
vilka det är viktigt att referera för förståelse av specialpedagogiska fe-
nomen. Den kritiska analysen är i denna sfär avgörande för den beslu-
tande gruppens överenskommelser. Utifrån sin egen yrkeserfarenhet 
tar de ställning till hur fältets traditionella stödvetenskaper uttyder den hur fältets traditionella stödvetenskaper uttyder den hur
sociala och pedagogiska problematik som hör till området. Hur har 
vetenskapen och dess teorier använts, m.a.o. vilka konsekvenser får 
teorierna exempelvis för människosyn, kunskapssyn och samhällssyn? 
Gruppen bör också utifrån sina praktiska erfarenheter överväga vilka 
möjligheter – i ett radikalt demokratiskt perspektiv – olika teoretiska möjligheter – i ett radikalt demokratiskt perspektiv – olika teoretiska möjligheter
områden som fältet traditionsenligt faller tillbaka på och erbjuder 
för den verksamhet man från sin yrkesverksamhet känner till. Det 
är nu teori och praktik möts och integreras. Det gäller att tolka den 
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yngre och äldre forskningsempiri som står till buds i den fråga det 
gäller. Detta är givetvis en mycket svårlöst och abstrakt uppgift i en 
förutsättningslös och allmän diskussion, men bör enligt min mening 
vara möjlig om man utgår från konkret presenterade polariserade 
teoriexempel i vetenskapliga texter. Att skapa dessa tillfällen är en 
viktig del av det pedagogiska ansvaret. I det avseendet är det fråga om 
en självrefl ektion inom yrkeskollektivet utifrån sådana exempel. Det 
är nu på sin plats med diskussioner som refererar till: ”observationer, 
undersökningar, jämförelser och avvägningar”.26

När det gäller ett av de inom fi losofi n omdiskuterade grundproblemen 
– om ”sanningens” faktiska existens, om något verkligen är rätt eller fel 
– ”positionerar” sig Habermas inom den icke-ontologiska sfären. När 
det är frågan om vad som är rätt eller fel är det ”det bättre argumentet” 
som avgör ställningstaganden. Bland de ståndpunkter som enligt honom 
”vetenskapsteoretiskt” kan tas, defi nierar han en ”realist-position”, som 
han menar inte hör hemma i ett alternativt förståelseperspektiv som ger 
möjlighet för utveckling av det demokratiska samspelet i kollektivet. 
Denna alternativa position är till sin sociala samspelsform argumenta-
tiv och tolkande. Jag tyder hans avfärdande av realist-positionen som 
liktydigt med ett avfärdande av ”ensidigheten” i den vetenskapliga 
kunskapsanvändningen. Han avsäger sig således fundamentalistiska 
och även funktionalistiska utgångspunkter för den empiri som lig-
ger till bakgrund för gruppens beslut. Kunskapsteoretiskt innebär 
den funktionalistiska ståndpunkten, om jag förstår honom rätt, att ha 
ett ”mekanistiskt”, målinriktat och ”interventionistiskt” antagande 
om den fysiska och sociala världen. Med ett vardagligt språkbruk 
talar vi om rigiditet. Med ett slikt kunskapsteoretiskt fundament är 
således den kommunikativa handlingen i Habermas mening omöjlig. 
Analysen och de argument som förknippas med den funktionalistiska 
ståndpunkten koncentrerar sig alltför inskränkt på ”villkor” för att 
subjektet ska ”nå målet”. 

Det kan vara på sin plats med en sidoliggande exemplifi erande 
refl exion. Jag ska kommentera den här delen av Habermas teori med 
en konkretisering utifrån Lpo 94:s kunskapssyn. Den är till sin kärna, 
enligt min mening, demokratisk och jämlikhetssträvande, exempelvis 
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i sin ideologiskt förankrade nedtoning av de traditionella ”sanningar”, 
i sin relativiserade kunskapssyn och sin breddning av faktaparadigmet. 
Även timplanetraditionen i läroplanerna har ju inneburit att man fa-
voriserat vissa kunskapsämnen framför praktiska ämnen. Men idealet 
sammanfaller inte med konstruktionen. Som jag ser det motverkar 
eller rentav omöjliggör Lpo 94:s målrelaterade modell med det indi-
viduella valet som hörnsten, i skenet av Habermas teori, förståelsemo-
dellens möjligheter. Betoningen av individens val riskerar att ske på 
bekostnad av solidariteten. Den teoretiska presentationen av kunska-
pen i läroplanen, som ses som ”relativ” och en av människor skapad 
företeelse,27 förlorar i trovärdighet och kommer starkt att överspelas 
av de undervisningsstrukturella föreskrivning arna i pedagogiken. 
Detta – fortfarande resonerat utifrån Habermas radikaldemokratiska 
premisser – vidmakthåller en avgörande antidemokratisk och strate-
gisk relationsnödvändighet: För att ”lyckas” i sin elevkarriär måste 
individerna lyckosamt planera för sin egen individuella studiegång, 
och det är förbehållet ”kulturellt skolförberedda” grupper. Målmo-
dellen är givetvis inte antidemokratisk i sin ideala form under ideala 
betingelser i form av lika möjlighet för alla. Men, i en situation där 
det gäller att bestämma sig för olika vägar som leder till ett individu-
ellt mål – tydligt konkretiserat i exempelvis gymnasiets läroplan – är 
dock redan tidigare strategiskt tränade elever i gynnsammare läge än 
de strategiskt ovana eleverna.

På grund av elevers olika utgångsläge är alltså modellen i sin 
nuvarande form antidemokratisk och tvingar fram ett strategiskt för-
hållningssätt emot andra elever. Det är inte heller i sig antidemokra-
tiskt, men den ojämlika situationen inför valet är antidemokratisk och 
speglar, enligt mitt synsätt, det moderna samhällets accepterande av 
den hierarkiska ordningen och skolans sorteringsfunktion. Så länge 
denna acceptans fi nns är den radikalt demokratiska diskursen i skolan 
en motsägelse. Rationaliteten i läroplanens målmodell blir i det per-
spektivet, med Habermas ord, en fråga om ”en stimulerad respons”, 
som huvudsakligen handlar om att fi nna lämpliga tekniker. Där kan 
stimuleringen, som jag ser det, omöjligen bli jämnt fördelad mellan 
grupper med olika förutsättningar inför strategiska val. 
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2. Fenomenologiska anspråk

Den andra förståelseinriktade positionen inom detta anspråksfält är 
den fenomenologiska, som grundläggande kan karaktäriseras som 
icke-ontologisk, antifundamentalistisk, och etiskt bedömande, enär 
den gäller gruppens yrkeskoder. Här ställs de vetenskapliga fakta, som 
fi nns i frågan, mot den delade bakgrundserfarenhet som gruppen har. 
Enskildas faktaargument har inte en odelad prioritet i situationen, om 
jag förstått Habermas rätt. Att vara antifundametalistisk innebär en 
icke-instrumentell användning av den kunskap som innehas av den 
argumenterande. Om antifundamentalismen specifi ceras så handlar 
det, enligt mitt sätt att se, om hur den som argumenterar använder sin hur den som argumenterar använder sin hur
kunskap i samtalssituationen. Kunskapens utseende och argumentens 
form måste kunna tolkas av de andra i det tydliggjorda skenet av den 
argumenterandes livsvärld, exempelvis i form av tidigare gjord erfa-
renhet. Utan den möjligheten till hermeneutisk förståelse är situatio-
nen ojämlik till den enskilde talandes favör. En ”rationell” användning 
av kunskapen innebär här principiellt, som jag tolkar Habermas, rätten 
och skyldigheten att formulera påståenden på ett sådant sätt att den 
som bedömer ”korrektheten” hos påståendena har möjlighet att göra har möjlighet att göra har möjlighet
bedömningen utifrån sin egen erfarenhet av verksamheten. Intersub-
jektivitet och inte isolation är poängen. Så här säger Habermas om 
den kommunikativa attityden. Den innebär att:

…the central experience of the unconstrained, unifying, 
consensusbringing force of argumentative speech, in which 
different participants overcome their merely subjective 
views and, owing to the mutuality of rationally motivated 
conviction, assure themselves of both the unity of the ob-
jective world and the intersubjectivity of their lifeworld. 
(Habermas 1995a, s. 10)

Den rationella aspekten blir här att möjliggöra för frågor av typen: 
Hur kommer det sig att han ser det och att du inte gör det? Utan den 
förståelsen blockeras demokratin i kommunikationen. Om principen 
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följs motarbetas den maktfullkomliga instrumentella kunskapsanvänd-
ningen, där bedömaren inte ges denna möjlighet till kritisk bedömning 
utan blir till ett manipulativt objekt för kunskapen hos talaren. 

Denna form av kunskapsanvändning har blivit den vanligaste i det 
moderna samhället och den har även invaderat det specialpedagogiska 
kunskapsfältet. Den följer det instrumentella mönstret: 1. Peka ut 2. 
Noggrant defi niera samt 3. Gå in med åtgärder och ta bort hinder.28 Ett 
markerat uttryck för detta har exempelvis varit det strängt diagnostiska 
arbetssättet, där handling föregås av interventionistiskt förberedande 
diagnos. Även skolan domineras av instrumentella förhållningssätt, 
representerade i byråkratiska, metodiska och organisatoriska grund-
former. Den bör kompletteras och uppmjukas med hjälp av de förstå-
elseinriktade handlingarna (se t.ex. Skrtic 1991). Jag ska tillåta mig ett 
par kontroversiella visionära uttalanden. Ett sådant ställningstagande 
är avgörande för specialpedagogikens framtid: Utan en demokrati-
sering av samhället och skolan i avmanipulerande riktning, kommer 
en allt fastare institutionell specialpedagogisk organisationsform att 
krävas för att möjliggöra den ordinarie utbildningens samhällsförbe-
redande funktion för alla elever. Specialpedagogiken gör sig därmed 
på ett ofördelaktigt sätt oundgänglig. Utan en demokratisering av 
verksamheten på allas villkor menar jag att vi får behålla en tudelad 
skola. 

Habermas kallar ibland denna förtingligade form av modern ratio-
nalitet för den kognitiva-instrumentella:

It carries with it connotations of succesful self-mainte-
nance made possible by informed disposition over, and 
intelligent adaptation to, conditions of a contingent envi-
ronment. (Habermas 1995a, s. 10)

Det är den typen av den moderna professionens kunskapsanvändning 
som jag också beskrivit mer detaljerat i kapitel 1, utifrån Parsons 
modell (se sidan 14 f). Formen är således för snäv för att täcka en 
”rationell” kunskapsanvändning som den beskrivs i den kommuni-
kativa handlingsteorin. Den är dock en viktig del som bas i ett beslut 
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om handling som tagits i en kommunikativ anda; men endast under 
vissa förbehåll, vilka måste gälla om den kommunikativa procedur 
som är handlandets grund också ska vara demokratisk till sin karaktär. 
Det är förbehåll av den karaktären, som jag med hjälp av Habermas 
teori försökt utveckla här.

Vilka andra aspekter för kunskapsanvändning beskriver Habermas 
då som nödvändiga i den breddade tolkning av rationalitetsbegreppet 
som ligger till grund för den kommunikativa teorin? Det ska jag ta upp 
nedan. Först gäller det hur frågan om subjektiviteten, som skapats i de 
delar av människors livsvärld som inte är gemensamma, kan (måste) 
hanteras inom en kommunikativ referensram.

Den här aspekten av förståelsen är mycket viktig för att kunna ta 
ställning till och besluta sig för handlingslinjer när det gäller speci-
alpedagogiska frågor. I Habermas teori kallas den för den normativa 
riktigheten. Giltighetsaspekten av de argument som framförs handlar 
inte (som under punkt 1. ovan) om ”fakta” – dvs. de relaterar inte till 
en vetenskaplig rationalitet. Istället handlar det här om hur argumentet 
passar in i den subjektiva livsvärlds struktur (den enskilda och den 
kollektiva) – m.a.o. om talarens/talarnas ”subjektiva upplevelser”. 
I ett specialpedagogiskt utbildningsperspektiv ska metoden i detta 
fall vara ett medel för att tydliggöra för studenterna det egna yrkes-
sammanhanget och hur man uppfattar sig själv som verksam inom 
yrkesfältet, exempelvis i fråga om vilka ideal man eftersträvar. Den 
fenomenologiska argumentationen ska med Habermas ord ”upplösa 
självförvillelser” (Habermas 1995b, s. 19). Det gäller, om jag förstått 
den här aspekten rätt, att utveckla ett kritiskt förhållande till den egna 
yrkeskulturen, genom att ha detta krav på normativ självrelatering i 
samtalssituationen. Att vara rationell i normativ bemärkelse som talare 
är exempelvis om talaren:

…makes known a desire or an intention, expresses a fee-
ling or a mood, shares a secret, confesses a deed, etc… [och 
om han/hon] …is then able to reassure critics in regard to 
the revealed experience by drawing practical consequences 
from it and behaving consistently thereafter. (Habermas 
1995a, s. 15)



200  Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten

Exempel på normativa kontextstrukturer för pedagogiskt arbete är 
både snävare yrkeserfarenhet och bredare livserfarenhet. Båda struk-
turerna är relevanta för förståelse av frågor om olika former av peda-
gogisk verksamhet. I det avseendet skiljer sig exempelvis den speci-
alpedagogiska formen av verksamhet markant från fl era andra yrkes-
verksamheter. Specialpedagogen kan inte i den bemärkelsen, i samma 
utsträckning som exempelvis ingenjören eller läkaren, enbart basera 
sina beslut på en objektiv faktagrund. Det fi nns exempel i intervjuma-
terialet som jag anser skulle kunna ha utvecklats mer fördelaktigt om 
en tydligare fenomenologisk metodologi varit förhanden. Exempelvis 
menar jag att de motsättningar mellan yrkesrepresentanter som jag 
beskriver, kunnat upplösas med denna inställning (se s. 94 ff). En 
explicitgjord delad bakgrundserfarenhet mellan de båda inblandade 
yrkesrepresentanterna samt möjligheter till bedömning utifrån den 
andres erfarenhet hade enligt min bedömning kunnat underlätta situa-
tionen. Det strategiska handlandet går in i återvändsgränder. De mora-
liska sidorna av verksamheten måste på ett aktivt sätt vara en rationell 
del av besluten, och aspekter av beslutsproceduren som Habermas 
benämner normativa, måste så att säga vara ”deltagande” när besluten 
fattas. ”Rationaliteten” – dvs. att vara rationell i den intersubjektiva 
kommunikationen med exempelvis andra elevvårdande yrkesgrupper 
– innebär att utföra en kollektiv överläggning och lingvistisk prövning 
av deltagarnas normativa ståndpunkter. Rationaliteten har också en 
processida, såtillvida att gruppens målsättning är en process som är 
koordinerande inför den handling eller de handlingar man beslutar sig 
för. Som jag tolkar Habermas, handlar det både om att få möjlighet 
att lyssna till och ta under övervägande den erfarenhet som en längre 
tids arbete eller vistelse inom ett verksamhetsfält kunnat utveckla och 
befästa. Det senare förutsätter ju det förra:

The agent makes the claim that his behaviour is right in 
relation to a normative context recognized as legitimate, 
or that the fi rst-person utterance of an experience to which 
he has privileged access is truthful or sincere. (Habermas 
1995a, s. 15)
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Mot bakgrunden av en kännedom om den enskildes önskningar och 
intentioner prövas argumenten i ett andra steg inom den etablerade 
kulturella (yrkes-) sfären som den beslutande gruppen har gemen-
samt.29 Detta innebär en prövning mot en redan delad livsvärld inom 
en profession. Det väsentliga är att alla interagerande normativa struk-
turer som fi nns representerade i gruppen, och som i slutändan ska 
utgöra beslutsunderlag, bör få möjlighet att resa sina giltighetsanspråk 
utifrån den egna specifi ka kännedomen om det egna yrkesområdet 
– ”the fi rst person utterance”. Det måste betonas att alla har rätt att 
bli lyssnade på. Inför beslutet är det de bästa och enande argumenten 
som prioriteras, den gemensamma överenskommelsen. Giltighets-
anspråket står eller faller med den interpersonella relationen mellan 
talarens subjektiva sociala värld och den gemensamma värld mot 
vilken anspråken bedöms. Institutionaliseras den här proceduren i en 
specialpedagogisk utbildning fi nns förutsättningar för att den speci-
alpedagogiska allmänkunskapen på sikt framtonar för medlemmarna 
och att den specialpedagogiska identiteten med sina ideal blir alltmer 
tydlig.

Det kan, när det gäller den subjektiva sociala världen, gälla rent 
privata krav som måste tydliggöras för bedömning. Det rationella för-
ståelseinriktade anspråket inom det normativa kravområdet, innebär 
att krav blir begripliga inom den gemensamt uppbyggda normstruk-
turen, så att gruppen har möjlighet att rationellt bedöma giltighets-
anspråket. Det handlar om att ge medbedömaren en ”fair chance” att 
känna igen sina egna reaktioner i den beskrivning som ges. Låt mig 
ge ett exempel: 

To want simply a saucer of mud is irrational, because some 
further reason is needed for wanting it. To want a saucer 
of mud because one wants to enjoy its rich river-smell is 
rational. No further reason is needed for wanting to enjoy 
the rich river-smell, for to characterize what is wanted as 
”to enjoy the rich river-smell” is itself to give an acceptable 
reason for wanting it, and therefore this want is rational. 
(Norman i Habermas 1995a, s. 16)
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Förståelseorientering innebär i detta fall av giltighetsanspråk att det 
privata kriteriet utsägs i en sådan form att det ges möjlighet för en 
vardaglig ”kulturellt etablerad förståelse”. Det förtjänar att ytterligare 
betonas att för det rationella kravet räcker det således inte med värde- 
eller känsloyttranden i sig, de måste istället uttalas i en sådan form att 
värderingarna blir förståeliga och därmed bedömningsbara:

Anyone who is so privatistic in his attitudes and evalua-
tions that they cannot be explained and rendered plausible 
by appeal to standards of evaluation is not behaving ratio-
nally. (Habermas 1995a, s. 17)

Målet för förståelseorienterad kommunikation är att ”uppnå”, ”be-
hålla” och ”förnya” konsensus. Rationaliteten i denna praxis innebär 
att deltagarna har skyldighet att tillhandahålla: 

…reasons for their expressions. Thus the rationality proper 
to the communicative practice of everyday life points to the 
practice of argumentation as a court of appeal that makes 
it possible to continue communicative action with other 
means when disagreement can no longer be repaired with 
everyday routines and yet are not to be settled by the direct 
or strategic use of force. (Habermas 1995a, s. 17–18)

Enligt min mening har Habermas här försökt överskrida upplevel-
sen av ”främlingskapets” hot mot en demokratisk kommunikation. 
Utan den normativa förståelsen av yttranden – m.a.o. en kunskap 
om varandras olika livsvärldar – fi nns det risk att kommunikationen 
stannar vid ytliga kulturella möten där den personliga relationen inte 
infi nner sig.30 Med Zygmunt Baumanns ord kännetecknas dessa ”as-
symetriska” möten i varken-eller relationer, som inte kan accepteras 
i en kommunikativ samvaro: Mötena blir ”möten utan att mötas” 
– emotionellt neutrala möten där likgiltigheten för va randra präglar 
samvaron. De andra i mötet förblir ”främlingar”, ”fl äckar på fonden” 
som varken väcker sympati eller medkänsla.31
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Slutligen ska jag nu övergå till det tredje anspråket på processen 
hos den kommunikativa argumentationen, det estetiska.

3. Estetiska anspråk

Den estetiska sfärens rationella karaktär är den tredje sfären som 
Habermas vänder sig till för att gestalta kärnan i den kommunikativa 
förståelseorienterade handlingen. Här kan, säger han, ”argumentet” 
vara ”praktiskt” och ”indirekt” snarare än bestående av symboliska 
ordkombinationer – skrivna eller berättade. Det estetiska argumentet 
kan, säger Habermas, i sig vara rättfärdigat om det grundas på ett 
”autentiskt” arbete, ”of precisely those standards according to which 
it counts as an authentic work.” Att vara rationell i den här sfären är att 
”peka på” att ”guida perceptionen”. Autenticiteten garanterar således 
för validiteten i den estetiska argumentationen. Vad autenticitet egent-
ligen innebär för Habermas är svårfångat i hans text, men han nämner 
mycket allmänt att det beror av de ”standardiseringsregler” som gör 
att arbetet kan uttrycka ett ”generaliserbart intresse”. I den estetiska 
kontexten innebär ett rationellt handlande att det har funktionen:

…of bringing us to see a work or performance in such a 
way that it can be percieved as an authentic expression of 
an exemplary, in general as the embodiment of a claim to 
authenticity. A work validated through aesthetic experience 
can then in turn take the place of an argument and promote 
the acceptance of precisely those standards according to 
which it counts as an authentic work. (Habermas 1995a, 
s. 20)

Om jag förstår Habermas rätt här är han påverkad av Wittgensteins 
språkspelsteori, som säger att det endast är exemplet (och inte de ord 
som beskriver exemplet) som exakt kan fånga karaktären hos objektet. 
Orden är inte tillräckliga och blir i sin otillräcklighet endast sym-
boliska ofullkomliga representanter. De reducerar den svårfångade 
komplexa relationen till verkligheten, som exempelvis ett undervis-
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ningssammanhang kännetecknas av. Det betyder att en argumentativ 
teoretisk situation inte är tillräcklig som en argumentatorisk bas. Det 
praktiska estetiska argumentet har karaktären av att ”tjäna seendet”, 
att göra det så ”tydligt” att den ”estetiska upplevelsen” hos deltagarna 
i argumentationen ”can itself become a rational motive for accepting 
the corresponding standards of value”. Att uttrycka ”sina argument” 
och sina livsvärls- och yrkesupplevelser i olika konst  former kan därför 
vara ett exempel på hur en kollektiv studiesituation kan befästa och 
bredda sina kommunikativa skäl inför besluten.

En summering av de tre giltighetsanspråken

Jag har nu avhandlat några av de kunskapskaraktäristiska som är 
kännetecknande för giltighetsanspråken i Habermas kommunikativa 
teori. Det har skett i mycket koncentrerad form med alla de brister 
detta medför. Jag ska trots dessa brister i förtydligande syfte göra en 
summering av mina resonemang. 

Habermas tar upp tre processanspråk som är viktiga för att den ar-
gumentativa demokratin ska ha en ”fair chance” att göra sig gällande 
i argumentationssituationerna: propositionella, fenomenologiska och 
estetiska anspråk. Det bör med emfas påpekas att Habermas säger att 
han inte – i sina analyser av konsensusprocedurer – värderande rang-
ordnar anspråken. Snarare uppfattar jag att han menar att de är ound-
gängliga delar i en argumentationsstruktur som bygger på delarnas 
nödvändiga och jämspelta samverkan, för att full konsensus, baserad 
på demokratiska beslut, ska kunna etableras i gruppen. Den teoretiska 
påståendekunskapen bör alltså i argumentationsstrukturen samverka 
med den praktiska-estetiska kunskapen, dvs. en form av kunskap som 
jag bedömer vara i nära överensstämmelse med den kunskap som lä-
roplanen (Lpo 94) betecknar som förtrogenhetskunskap. Dessa båda 
anspråk måste också prövas i en naturlig kommunikation utifrån de 
moraliskt determinerade normstrukturerna i gruppen.32 Inget anspråk 
kan utelämnas i en förståelseorienterad handling. 

Jag vill slutligen påpeka följande. Det ultimata kriteriet för om en 
kommunikation bygger på en förståelseskapande attityd eller om den 
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är strategiskt manipulativ, kan intuitivt uppfattas av deltagarna på 
basis av deras ”preteoretiska” kunskap, som Habermas menar fi nns 
traditionellt och så att säga naturligt i själva den kommunikativa 
vardagliga ursprungsformen. Denna form har det moderna samhället 
”förvridit” mot den instrumentellt påverkande inriktningen på den 
sociala kommunikationen (se ovan avsnitt s. 187 avsnittet ”Institu-
tionalisering och makt”, samt ”En kritisk analys”, s. 188). Habermas 
teori ser jag som ett försök att på rationell grund specifi cera denna 
ursprungsform för att återta den från det modernas fängsel. En viktig 
del i den kommunikativa attityden är också det förhållningssätt som 
uppvisas mot kontexten. I makthänseende är det gruppdeltagarnas 
avgörande vilka frågor som kommer upp för argumentativa övervä-
ganden. Frågor som en förståelseinriktad grupp överväger att ”pröva” 
i en konsensusskapande process ”has to be accepted or presupposed 
as valid by the participants” (Habermas 1995a, s. 287). 

Habermas fortsätter:

…it cannot be imposed by either party, whether instru-
mentally through intervention in the situation directly or 
strategically through infl uencing the decisions of oppo-
nents. Agreement can indeed be objectively obtained by 
force; but what comes to pass manifestly cannot count 
subjectively as agreement. Agreement rests on common 
convictions. (Habermas 1995a, s. 287)

Går det att ”omsätta” reglerna för ”förståelse” och ”giltighetsanspråk”, 
som jag beskrivit dem utifrån Habermas teori, i en utbildningsmodell 
för specialpedagogisk eller allmänpedagogisk kunskap? Hur skulle 
den i så fall se ut? Anspråken på denna kommunikation är många 
och utmanande33: 

De skall principiellt vara baserade på demokratiska processer, och 
till följd därav vara förståelseinriktade i Habermas mening och följ-
aktligen därför undslippa dominans från vissa kunskapsinriktningar 
och kulturer inom fältet. 

De skall möjliggöra en kritisk analys av kunskapen med de stu-
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derandes ”livsvärldserfarenheter” som horisont inför den kritiska 
prövningen. Den här prövningen sker primärt utifrån de studerandes 
tidigare yrkeserfarenheter, men skall också ta stor hänsyn till den ”pre-
refl exiva” reservoar av ”självklarheter” som de studerande medför 
från sitt tidigare liv – en fond som utgör en bakomliggande resurs för 
gruppen i diskussionerna. 

De skall med stöd i sin uppbyggnads- och inlärningsmodell motver-
ka ”strategiska förhållningssätt” och öppna vägen för kompletterande 
alternativ till den instrumentella akademiska positivistiska tradition, 
som Donald Schön påpekar varit helt dominerande i vetenskapliga 
sammanhang (se ovan kap. 1, s. 15, not 6). Just därför skall ”livs-
världens vissheter” ha en jämbördig plats i modellen. 

I nästa avsnitt ska jag ge ett förslag på hur en (special)pedagogisk 
utbildningsmodell skulle kunna se ut med utgångspunkt från mitt 
resonemang ovan. Modellens inledande steg kan utgöra en bearbet-Modellens inledande steg kan utgöra en bearbet-Modellens inledande steg
ning av ”propositionella anspråk”, som kan presenteras med olika 
forskningsteoretiska perspektiv i form av gemensamma föreläsningar 
inom ramen för en introduktionskurs. Vissa avsteg från modellens 
teoretiska ansats måste ibland göras av praktiska och ekonomiska 
skäl. Ett praktiskt skäl är att den traditionellt akademiska föreläs-
ningsformen måste användas. Men dess instrumentella karaktär kan, 
som jag ser det, motverkas av ett intensivt kollektivt efterarbete där 
de studerandes erfarenheter uppmuntras på ett ”internt forum”, som 
Habermas säger. Vi går nu direkt på modellen.

Mot en (special)pedagogisk utbildningsmodell
i en kommunikativ anda

Process och form

Först sammanförs i steg ett olika tolkningar av specialpedagogisk all-steg ett olika tolkningar av specialpedagogisk all-steg ett
mänkunskap i ett antal empiriskt baserade föreläsningar. Här framförs 
en tvärvetenskaplig inställning, som brukar sägas stå för ett icke-fun-
damentalistiskt betraktelsesätt. I anslutning till den tolkande ansatsen 
vill jag ställa några viktiga anspråk på modellens procedurer:

Först en kommentar till en reduktionistisk syn på kunskap. Den kan 
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– menar jag – leda till olyckliga ”revirstrider”, som i det långa loppet 
med säkerhet missgynnar de elever som de blivande pedagogerna 
ska samarbeta med.34 Den i kursen utvecklade allmänkunskapen ska i 
anslutning till den vetenskapsteoretiska diskursen, och med stöd i den 
tvärvetenskapliga kunskapssynen, medvetendegöra studenterna om de 
nedbrytande aspekterna av revirstrider. Allmänkunskapen ska också 
vidga förutsättningarna för att tillgodogöra sig användbar kunskap 
från olika kunskapstraditioner.

Genom den tvärvetenskapliga ansatsen kan, menar jag, modellens 
karaktär bidra till att vidga studerandes kunskaper och förståelse för 
fenomenkomplexet ”individen i samhället”, och hur denna kunskap 
och förståelse hör ihop med ståndpunkter i politiska, sociala och 
moraliska frågor. Därigenom förbereds de studerande för ett förebyg-
gande och aktiverande arbete bland barn, ungdomar och vuxna, som 
är stabilt förankrat i en självbekräftelse. 

En väl underbyggd argumentatorisk förberedelse för ovanstående 
frågor hör ihop med att kunna rättfärdiga sin egen pedagogiska inrikt-
ning. Det är genom att pedagogiskt utveckla de blivande specialpe-
dagogernas medvetenhet och självständighet som deras potential att 
verka efter demokratiska principer ökas. Jag ser m.a.o. lärandet i Ha-
bermas anda som en aktivitet som varar livet ut. Specialpedagogikut-
bildningars vetenskapliga nivå ska vara en breddning, fördjupning och 
utveckling av erfarenhetsbaserad yrkeskunskap och livserfarenhet.

Processen mot konsensus, insatt i en modell av Habermas typ, ska 
verka mot yrkesområdets revir- och samarbetsstridigheter. Ett behov 
av detta fi nns det många exempel på i det empiriska materialet.

Föreläsningarna sker med medverkan av representanter från olika 
specialpedagogiska forskningsperspektiv. De är gemensamma för alla 
studenter på institutionen.

Föreläsningsserien kan avpassas på följande sätt:

1. En stor vikt läggs vid den ontologiska problematiken (som jag 
diskuterat under den propositionella punkten ovan, s. 195). Före-
läsarnas riktmärke här är sålunda att utifrån sitt specialpedagogiska 
perspektiv sätta in den forskning de diskuterar i ett vetenskapsteo-
retiskt sammanhang – dvs. i en bred diskussion om forskningens 
vetenskapsteoretiska ståndpunkter. 
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2. En annan viktig aspekt av den tolkning som väcks är överblicken 
över hur, var, varför och om forskningen traditionellt har an-
vänts inom det specialpedagogiska fältet. Det bör vara möjligt för 
studenterna att med hjälp av föreläsningens innehåll och form, i 
anslutning till sin yrkeserfarenhet, skapa sig en bild av den ba kom-
liggande människo- och kunskapssyn som grundlägger forsk nings-
inriktningen. Utifrån Habermas utgångspunkt är det som vi sett 
oundgängligt att föreläsningen följer detta tolkande perspektiv: 
”Fakta” blir föremål för en etisk-normativ begrundan och inte 
”odiskutabla”. 

3. Den här inledande inriktningen på föreläsningsserien öppnar en 
framkomlig väg för att börja studiearbetet med att utveckla det 
– i målskrivningarna för universitet och högskola – ”kritiska, 
vetenskapliga förhållningssättet”.35 Innehållets grundvalar är en 
diskussion om de positivistiska och hermeneutiska perspektiven.
Mål  sättningen är att ge de studerande ett faktainnehåll som kan 
ligga till grund för kollektivets tolkning av specialpedagogisk all-kollektivets tolkning av specialpedagogisk all-kollektivets tolkning
mänkunskap. Som ett led i denna målsättning är de fyra kritiska 
punkterna (ovan s. 23) – en viktig grund för den gemensamma 
vetenskapsteoretiska analysen av den specialpedagogiska allmän-
kunskapen. 

4. Poängen med serien är närheten. Genom att olika perspektiv sätts 
bredvid varandra, har studenterna möjligheter att jämföra och göra 
egna avvägningar av perspektiven sinsemellan – hela tiden med 
egna erfarenheter som horisont. På så sätt skapas möjlighet för 
teoretiska observationer och kritiska bedömningar av perspektivets 
relevans för den egna arbetssituationen i kommunen.

5. Som en strukturering av de olika grundteorier som presenteras i 
serien kan den kunskapsmodell som föreslagits av Gunnar Kylén, 
och som utvecklats av Siv Fischbein, användas. Där problema-
tiseras de biologisk-medicinska, sociologiska och psykologiska 
kun    skaps perspektiven i en ”helhetsmodell” (Kylén 1979 och Björk -
lid & Fischbein 1996). Det bör utifrån ovanstående resonemang 
påpekas att Kylén-modellens relatering till den akademiska kun-
skapstraditionen inte är tillräckligt ”heltäckande” för mitt syfte, 
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främst på grund av dess specialpedagogiska och akademiska kun-
skapsrelatering. Den saknar nämligen livsvärldssammanhangen 
– den normativa aspekten i diskussionen ovan – och måste därför 
kompletteras för att fungera som en demokratisk modell, där ak-
törerna kan använda sina egna kunskapstraditioner i bedömningar 
och ställningstaganden. 

6. Högskolans forskningsverksamhet ger ofta möjlighet till olika 
”naturliga” referenser till forskningsteman som presenterats i 
forsk  ningstexter och examensarbeten. En institutions ”hemma-
forskning” kan vara skelettet i en sådan innehållsfokusering, men 
innehållet kan givetvis inte undvara annan nationell och interna-
tionell relevant (special)pedagogisk forskning.36

7. Olika erfarenhet som läggs på den presenterade allmänkunskapen 
kan således enligt min mening vara en god förutsättning för kom-
munikativa möten med rikt diversifi erade argument.37 I det efter-37 I det efter-37

följande specialpedagogiska fallet, som är i fokus i diskussionen 
nedan, blir på så sätt en tillskapad möjlighet och förutsättning för 
den kontinuerliga analysen av den specialpedagogiska allmänkun-
skapen. En röd tråd genom analysen är självförståelsen inom fältet 
som kan förstås med hjälp av en kritisk historisk blick tillbaka på 
den specialpedagogiska kunskapstraditionen.38

Dessa möten kan i steg två institutionaliseras i form av seminarier som 
vilar på det forskningsinnehåll som introducerats vid föreläsningsse-
rien. Rent generellt har seminariebearbetningen av det generella spe-
cialpedagogiska stoffet till avsikt att kollektivisera det kommunikativa 
arbetet och att – inom Habermas förståelsesfär – explicitgöra olika 
specialpedagogiska förhållningssätt. Bearbetningen kan framförallt 
sätta fi ngret på vilken kunskap som traditionellt varit tongivande inom 
exempelvis det specialpedagogiska fältet. Föreläsningarnas innehåll 
och tillhörande forskningstexter är seminariernas faktaunderlag. Se-
minarierna bör i enlighet med antagandena om perspektivmöten vara 
av två slag med delvis olika studerandesammansättning. I de hete-
rogena seminarierna möts studerande med olika innehållsinriktning 
på sina studier. Då ges möjlighet att diskutera olika yrkesbaserade 
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livsvärldar och att i diskussionen på basis av deltagarnas olika anspråk 
formulera en specialpedagogisk allmänkunskap – vilket är semina-
riernas uppgift. Seminarierna måste ta hänsyn till deltagarnas olika 
normativa ståndpunkter inför formuleringen, och har i sin blandade 
yrkessammansättning en organisatorisk förutsättning för detta. Det 
ansvar som faller på den argumente rande i dessa seminarier är fram-
förallt att ge medbedömaren chansen att känna igen sig i de argument 
som presenteras (se ovan om den fenomenologiska aspekten, s. 197 
ff). Fokus för diskussionen kan vara frågan om ”sanning” i de res-
pektive yrkeskontext som de studerande representerar. Man kanske 
kan säga att diskussion med tillhörande argument blir en ontologisk 
diskussion baserad på ett tolkande perspektiv – med ett konkret yr-
kesinnehåll som underlag för frågorna och ett teoretiskt innehåll som 
objekt för frågorna.39 

Som en analytisk motvikt till heterogeniteten fungerar i steg tre de 
s.k. yrkesseminarierna. I seminarierna deltar studerande inom samma 
yrkeslinje på institutionen. Arrangemanget bör vara sådant att huvud-
frågorna från de heterogena seminarierna kan tas upp för diskussion. 
Här ska dock huvudsakligen frågor om yrkesidentitet och expertroll 
diskuteras i ett inriktningsperspektiv – med målet att sträcka sig mot en inriktningsperspektiv – med målet att sträcka sig mot en inriktningsperspektiv
normativ konsensus. Det sker utifrån de upplevelser av specialpedago-
gisk verksamhet som de studerande har från sin tidigare yrkesperiod. 
Jag vill notera att det fi nns en viktig skillnad mellan de två semi-
narietyperna. Yrkesseminarierna kan fokusera den unika praktiska 
verksamheten i större utsträckning än de heterogena seminarierna. Till 
skillnad från de heterogena seminariernas sökande efter den generella 
specialpedagogiska kunskapen, står den specifi ka yrkesidentiteten i 
fokus. Det kan vara i form av exempelvis principiella metod- eller vär-
deringsfrågor utifrån autentiska erfarenhets- och intressesammanhang 
hos deltagarna i kommunikationen. Jag har redan tidigare påpekat att 
det i intervjuerna har visat sig att specialpedagogerna på fältet har 
ambivalenta känslor inför sin roll i det specialpedagogiska arbetet, 
vilket tyder på att det behövs moment som består av en diskussion av 
identitetsproblem i yrkesrollen.

Det tredje steget är huvudsakligen tänkt som ett refl exivt moment, 
som inledningsvis ska bearbeta den framtida roll som specialpedago-
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giken kan tänkas få i kommunernas utbildningssystem. Yrkessemina-
riernas uppgift är att formulera de studerandes framtida funktion i sina 
kommuner. Exempelvis bör expertrollen noga utredas utifrån föreläs-
ningsserien, forskningstexter och livsvärldskunskap (med Ha bermas 
ord). Innehållsmässigt är det således professionen och dess relationer 
till andra näraliggande yrkesgrupper som är fokus för diskussionerna 
i de här seminarierna – med specialpedagogiska forskningsexempel 
som innehållsfundament. 

Självfallet bör det i modellen vidtas åtgärder för en integrering 
mellan de tre steg jag beskrivit. Den här modellens tolkande karaktär 
gör att den väcker många frågor – ibland utan att ge konkreta svar. Det 
krävs därför att vissa ståndpunkter som nåtts empiriskt kan prövas i en 
yrkeskontext. Men också att arbetet med ofullständigt utredda frågor 
fördjupas under den fortsatta utbildningstiden. 

Det är viktigt att yrkesseminarierna har en problemlösande ut-
formning och därför integrerar ett antal fältarbeten som bygger på 
frågor som väckts i seminarieserien. Redovisningen av fältarbeten 
bör kunna bli ytterligare ett rikt material för en kritisk diskussion av 
yrkesidentiteten. Här kan man lämna utrymme för det Habermas be-
nämner den estetiska sfären och dess rationella karaktär. Argumentet 
i redovisningen bör också vara ”praktiskt” och ”indirekt”, istället för 
att bestå av ”ordkombinationer”. Det bör ges möjlighet att fånga det 
ordlösa i redovisningen. Fältarbetsredovisningarna (gruppvis) kan 
ha formen av det Habermas kallar för ”guidning av perceptionen” 
(se ovan under punkt 2, de fenomenologiska anspråken, s. 197 ff). 
I fokus står dock fortfarande identitets- och expertproblematik, som 
kan behandlas utifrån föreläsningsseriens olika perspektiv och inne-
hållsfokuseringar. Detta fältarbete med dess redovisning ser jag som 
modellens fjärde steg. 

Fortbildning 

Studerandemodellen kan bli motorn i institutionens fortbildningsverk-
samhet. Fördelen med sammanslagningen av en pågående utbildning 
och fortbildning, är att fortbildningen får arbeta med ”verkliga” stu-
derandefrågor i nära anslutning till de aktuella teorier som presenteras 
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för studenterna i kursen. Om det här arbetet får pågå över en längre 
tidsperiod, leder det till att den svårfångade specialpedagogiska all-
mänidentiteten kommer att framträda allt tydligare för deltagarna i 
processen: En specialpedagogiskt avpassad men fl exibel och utbyt-
bar teoretisk ram växer fram, vilken ingående har genomarbetats i bar teoretisk ram växer fram, vilken ingående har genomarbetats i bar
utbildningens alla nivåer. Med Habermas terminologi integreras den 
prerefl exiva reservoar av självklarheter hos forskare, lärarutbildare 
och studenter med teoriexemplen och med hjälp av ”det bättre argu-
mentet” i en process mot en allmänidentitet. Det kan vara på sin plats 
med ett förtydligande. Det är givetvis viktigt att föreläsningsserien 
och teoriexemplen är en icke-statisk och rörlig del av verksamheten. 
Föreläsare och texter kan med fördel successivt bytas ut år från år 
enligt ett rullande schema. 

Summering:
Konkretisering av den metodiska strukturen

För att ge studerandegrupperna möjligheten bör en planeringskonfe-
rens föregå varje delmoment (se nedan) i kursen, där lärare, forskare 
och studeranderepresentanter diskuterar momentets innehåll i anslut-
ning till institutionens övergripande målsättning. Lärare, forskare och 
studerande deltar även i så stor utsträckning som möjligt i momentets 
bearbetning, som seminarieledare i de heterogena studerandegrup-
perna. Mer konkret kan den metodiska strukturen se ut så här:

1. Inledande planeringsarbete: Här diskuteras innehållet momentvis 
av ansvariga. Lämpliga artiklar eller böcker föreslås och bearbet-
ningsfasens uppläggning planeras.

2. Planeringskonferens, där innehållet i momentet diskuteras bland 
de lärarutbildare, forskare och studeranderepresentanter som deltar 
i momentets undervisning. Konferensen inriktas mot innehållet i 
den föreläsning och de artiklar, böcker och dylikt som momentet 
är avsett att bearbeta. Momentets introducerande före–läsare är i 
möjligaste mån ledare för konferensen. Målet för kon   ferensen är 
i första hand att ge alla lärarutbildare, forskare och studerandere-
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presentanter möjlighet att utveckla sina ståndpunkters giltighetsan-
språk på momentets innehåll – i anslutning till den specialpedago-
giska allmänkunskapen. På sikt ska denna återkommande diskus-
sion utveckla och fortlöpande beskriva den specialpedagogiska 
kunskapens gemensamma kollektiva grundvalar bland de olika 
inriktningarna och forskningen på institutionen. En viktig del av 
målsättningen är m.a.o. att söka ett vidgat socialt samförstånd vad 
gäller specialpedagogisk identitet och yrkeskunskap. 

3. Introduktionsföreläsning (ofta i storgruppsform, se mina kommen-Introduktionsföreläsning (ofta i storgruppsform, se mina kommen-Introduktionsföreläsning
tarer i not 38) av ledaren (ledarna) på planeringskonferensen. Lä-
rarutbildare och studenter del tar i så stor utsträckning som möjligt 
(se ovan s. 206).

4. Bearbetningsfas, där de studerande delas i mindre grupper, of-
tast i seminarieform, där före läsning med tillhörande artiklar och 
böcker bearbetas. Lärarutbildare deltar i seminariegrupperna. Be-
arbetningen kan vara mer eller mindre omfattande (fl er eller färre 
tillfällen) beroende på föreläsningens karaktär och innehåll (se 
ovan s. 209).

 Vissa moment följs upp med en:
5.  Inledande yrkesspecifi k bearbetning. Här går de studerande till 

sina respektive inriktningar med inriktningens lärare för att dis-
kutera introduktionsföreläsningens temata i det yrkesspecifi ka per-
spektivet. De blandade grupperna har här tillfälligt brutits upp. (se 
ovan s. 210)

Jag ska också summera de principiella resonemang som förekommit 
i texten ovan i anslutning till den pedagogiska modellen. 

Jag vill påpeka att kursen inte kan ge ”de rätta” svaren på komplice-
rade pedagogiska frågor, eller utveckla mer eller mindre sofi stikerade 
tekniker för den speciella situationen – ett kunnande för att utföra 
bestämda praktiska handlingar; ”know how-kunnande” enligt Jürgen 
Habermas. Den praktiska skickligheten är en viktig komletterande 
uppgift för den efterföljande utbildningen på respektive utbildnings-
inriktning. Den gemensamma utbildningens tyngdpunkt skall istället 
vara att fördjupa nyfi kenheten vad gäller pedagogisk kunskap, och 
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därmed också väcka frågor, vilka sedan de studerande skall beredas 
möjlighet att ”föra med sig” och bearbeta under hela sin studietid. Jag 
ser således inte de gemensamma momenten som avslutade i och med 
att examinationsmomentet avslutats. De frågor kursen väckt – indi-
viduella som yrkesgenerella – skall utgöra grund och inspiration för 
de studerande under utbildningens kvarvarande studietid. 

Nu ska jag avslutningsvis vidga resonemangen och komplettera den 
gemensamma delen med några förslag till principer för implemente-
ring av specialpedagogisk allmänkunskap i kommunerna. Analysen av 
rektorernas behovsargument och intervjuresultatet (se ovan) tyder på 
att det fortfarande, trots att den nya specialpedagogiska utbildningen 
nu pågått i ca 7 år, fi nns en hel del okunskap om densamma ute i kom-
munerna, vilket bl.a. kan leda till att specialpedagoger har svårt att 
utöva den nya bredare specialpedagogiska rollen. Jag har med åren sett 
det som en allt mer angelägen princip att all utbildning inom det speci-
alpedagogiska fältet – för att motverka okunskap och för att tillskapa 
en mjuk övergång mellan arbete och studier – knyts närmare fältet där 
specialpedagogerna skall vara verksamma. En allmän introducerande 
kurs måste därför kompletteras med en utbildningsinriktning som till 
sin grund förläggs så ”nära” kommunerna som möjligt. Nedan följer 
mitt förslag på en sådan vidgning och komplettering.

Praktik och teori i integrerat samspel
1990 fastställdes av UHÄ en ny utbildningsplan för specialpedagogisk 
påbyggnadsutbildning, vilken bl.a. innebar en förändring av tidigare 
speciallärarroll och ett nytt arbetsgivarstyrt antagningsförfarande 
(Svenonius m.fl . 1993). I den utvärderingsstudie (Malmgren Hansen, 
1995) som dokumenterat de studerandes upplevelse av utbildningen 
har också ingått en uppföljning av specialpedagoger i verksamhet efter 
avslutade studier. Resultaten visar att arbetsgivare trots medverkan 
vid respektive specialpedagogs antagning inte haft kunskap om den 
förändrade specialpedagogrollens innehåll och möjligheter. En av 
anledningarna till att ”behovskvoten” tillskapades var att regeringen 
ville uppnå en ökad kontakt mellan arbetsmarknad och utbildnings-
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anstalter – universitet och högskolor. Den bakomliggande tanken var 
att utbildningen skulle stå i paritet med samhällets krav på specialpe-
dagogisk yrkesverksamhet. Skälen är lika aktuella idag och behandlas 
grundligt i regeringens budgetproposition (1996/97:1).

Principförslagen jag skissar på nedan gäller kommunförankring av 
pedagogisk högskoleutbildning. Skissen har skrivits med specialpe-
dagogisk påbyggnadsutbildning i åtanke, men kan i modifi erad form 
gälla även andra pedagogiska utbildningar.

Arbetet med kommunanknytningen initieras genom ett samarbete 
mellan företrädare för institutionens forskare och lärarutbildare samt 
kommunanställd personal. Personalen kan på varierande sätt vara in-
volverade i elevvårds- och specialpedagogiska frågor, som t.ex. rekto-
rer, klasslärare och andra personer som arbetar specialpedagogiskt.

Mer detaljerat är syftet med förslagen tvåfaldigt. För det första kan 
den första fasen innebära att ”på prov” starta ett utbildnings- och ut-
vecklingsprojekt i samarbete med utvalda kommuner, där deras totala 
undervisningsverksamhet relateras till den specialpedagogiska rollen 
i denna verksamhet. Lämpligt att ta upp är den viktiga samarbetsfrå-
gan om hur verksamheten bedrivs med elever som i varierande grad 
lever i problemfyllda undervisningssituationer.40 Uttrycket betecknar 
bl.a. att dessa personer inte når de fastställda målen för utbildningen, 
eller att de för övrigt bromsas upp i sin utveckling (social och käns-
lomässig problematik, läs- och skrivsvårigheter, utvecklingsstörning, 
funktionshinder etc). Verksamheten med dessa elever måste inklude-
ras organisatoriskt och i planering av det allmänpedagogiska arbetet 
i kommunen.

Mer generellt gäller det frågan hur vardagsarbetet ska utformas så 
att det i slutändan blir så gynnsamt som möjligt för lärare och elever 
i behov av särskilt stöd i sin undervisnings-/utbildningssituation. Ett 
samarbete av det här slaget mellan högskolan och det kommunala 
utbildningsfältet kan utgöra en idéskapande grund för det pedagogiska 
arbetet i kommunen och aktivt i samarbete med lokala representanter 
påverka framtida lokala arbets-/skolplaner och andra styr doku ment.
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Plan för arbetet 

Vid antagningen till utbildningen, antas en grupp (grupper av) stude-
rande från samma kommun som representerar olika yrkeskategorier 
(klasslärare, förskollärare, rektor, speciallärare). Gruppen/Grupperna 
samverkar under studietiden och är centrum för de frågor och utveck-
lingsideér som framkommit bl.a. under introduktionskursen.41

Karaktäristiskt för studierna bör vara ett icke-traditionellt kom-
munikativt arbetssätt inspirerat av aktionsforskningens syn på kun-
skapsutveckling och deltagarens egen roll i inlärningsprocessen. 
Eftersom målgruppen återfi nns inom en kommun så är den grund-
läggande målsättningen en reell kvalitetsutveckling av skol- och 
ut bildningsverksamheten inom kommunen som en följd av den 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. Detta ställer krav på 
arbetsgivarmedverkan relaterad till den ansökan som vederbörande 
gjort för respektive sökande (behovsantagning, se även ovan s. 68 
ff). Exempel på sådan medverkan är deltagande i examinationer och 
litteraturseminarier.

Delar av gruppens studier förläggs till hemkommunen delvis via 
IT-teknik, utvecklad på institutionen, och ordinära utbildningsinsatser. 
Studerandegruppens problemorientering och teoretiska frågor under 
studietiden speglas av problemställningar i kommunen. Dessa bildar 
grund för praktisk tillämpning och inlärning med kommunen som 
arbetsfält. Resultaten, menar jag, leder till initiering av förändrings-
strategier som efter utbildningens avslutning ska bearbetas vidare av 
institutionens anställda och den valda gruppen. Det betyder att den 
teoriutbildning som de studerande diskuterat i sina special pedagogiska 
studier kan ”prövas” i ett verklighetsnära sammanhang.

Det är också av vikt att förlägga seminarier till kommunen, så att 
de problem som uppstår i kommunen direkt kan relateras till relevant 
forskning. Dessa seminarier kan med fördel, som ett led i utbild-
ningen, ledas av studerandegruppen med institutionsanställda som 
handledare. Till seminarierna bör alla intresserade kommunalt verk-
samma inom utbildningsområdet inbjudas (lärare, politiker, skolchefer 
och andra). 

Naturligt är också att studerandegruppen arbetar med de initierade 
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frågorna i sina examensarbeten, vilka också på detta sätt kommer att 
bli delar i en naturlig dokumentation av institutionens arbete. 

Varför denna utbildningsmodell?

För det första förenar den här kompletterande utbildningsinriktningen förenar den här kompletterande utbildningsinriktningen förenar
genom sin uppläggning de teoretiska studierna med den praktiska 
verksamheten. Genom att studierna till stor del förläggs till kommu-
nen och med specialpedagogiska institutionens stöd bearbetar den 
verklighetsnära problematiken, är min hypotes att resultatet av studi-
erna kommer att få en omedelbar positiv verkan också för kommunens 
specialpedagogiska och elevvårdande aktiviteter: Detta kommer ock-
så, menar jag, på sikt att ge institutionens övriga utbildningsinsatser 
idéer för ett relevant innehåll i utbildningen, t.ex. i form av en ökad 
teorianknytning eller arbetsmaterial för en praktikbaserad undervis-
ning, fortbildningsmaterial etc.

Den här kompletterande uppläggningen skapar för det andra en 
kontinuitet i studierna. Genom att studenter får möjlighet att arbeta 
med samarbetsfrågor under sin studietid, dvs. i nära gemenskap med 
den grupp som kommer att bli delar av den egentliga samarbetsgrup-
pen också efter studietiden, och prova olika teoretiska infallsvinklar 
på sitt arbete i den kommun de skall vara verksamma, får studierna 
en omedelbar inverkan på de studerandes framtida yrkessituation. 
Uppläggningen innebär t.ex. en samordning av allmänna förhållnings-
sätt till specialpedagogisk och elevvårdande problematik, mellan de 
allmänna och de specialpedagogiska insatserna. Uppläggningen inne-
bär möjligheter till modellutveckling av de specialpeda go     -g   is ka insat-
serna. De kan fullföljas under studenternas fortsatta verk    samhet i sin 
hemkommun. I och med samarbetsfokuseringen kommer, som jag ser 
det, den här pedagogiska anpassningen också att påverka och utveckla 
förhållningssätt och arbetsinsatser inom den allmänna utbildningen 
i kommunen.

Den kunskap uppläggningen skapar kommer för institutionens del 
för det tredje att vara relevant för en diskussion om hur de special-
pedagogiska insikterna skall kunna utnyttjas inom grundskollärar-
utbildningen. Jag menar att det mellan de här två utbildningarna på 
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lärarhögskolan måste fi nnas en bred bas för samverkan. Min hypotes 
är här att den samverkansmodell uppläggningen ska utveckla kan ut-
göra en kunskapsbas för vilka högskoleinsatser som är nödvändiga för 
att starta ett sådant här samarbete. Kunskapen kommer, menar jag, att 
kunna beskriva hur innehållet i en gemensam utbildning skulle kunna 
se ut, beträffande gemensamma teoriramar, beträffade samarbetsmo-
deller mellan lärarkandidater och de specialpedagogiskt verksamma. 
Hur kan klasslärare verka tillsammans med elevvården och särskolan 
för att utveckla pedagogiska modeller för förebyggande arbete, nya 
arbetsformer etc.?

Jag menar också slutligen för det fjärde att en sådan här upplägg-
ning av studierna kan bli motor i fortbildningen av lärarutbildarna. 
Teoriramar och projektets resultat kan kontinuerligt diskuteras vid 
den högre seminarieverksamheten inom de tre forskningsteman som 
jag presenterat (se not 37). Till dessa seminarier bör samverkansin-
tresserade grundskollärarutbildare bjudas in samt verksamma inom 
de kommuner som sänt studerande till institutionen för att diskutera 
frågor som aktualiseras. Sålunda skapas en kontinuitet i fortbild-
ningen på institutionen som samtidigt kan baseras på en ökad insikt 
om problematiken på fältet. Den aktionsmetodologiska och den pro-
blemorienterade kommunikativa inriktningen tillgodoser således fl era 
utvecklingsaspekter samtidigt.

Kompletterande teoretisk anknytning och metod

Teoretiskt kan den kompletterande pedagogiska uppläggningen att an-
vända sig av fyra breda forskningsperspektiv, vilka jag har presenterat 
ingående och som här endast behöver kompletteras. 

Det första perspektivet som behövs för att medverka till förstå-
else av samarbetsproblematik mellan olika yrkesgrupper är den s.k. 
professionaliseringsforskningen (se bl.a. Larson 1977). Här kan jag 
kort påminna om att inriktningen problematiserar samarbetsfrågor 
utifrån de traditionella kulturer som olika yrken representerar. Den 
fokuserar på kommunens eller samhällets ”marknad” där etableringen 
av professioner äger rum, och den ser yrkeskårers förhållningssätt 
och agerande i de processer som formar arbetsfördelningar som en 
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”process för att kontrollera marknaden”. Frågor om makt, kontroll 
och kulturella yrkesskiljaktigheter bildar bakgrund till förståelsen 
av samarbetsproblematik och grund för utvecklande av fungerande 
samarbetsformer. 

Ett annat viktigt kunskapsområde för projektets vidkommande är 
den forskning som studerat hur utvecklande relationer mellan lärar-
utbildning och kommuners utbildningssystem kan skapas. Det fi nns 
en betydande anglosaxisk forskning som koncentrerat sig på frågor 
liknande dessa (se bl.a. Kirk 1996):

1. What is the essentional and distinctive contribution of 
the school and the university to teacher education?

2. What are the principal features of an approach to part -
ner ship that is genuinely collaborative? (Kirk 1996, s. 
1)

En viktig aspekt för ett fungerande samarbete, enligt denna forsk-
ningsinriktning (och som bl.a. bör styra kompletteringsutbildningens 
kommun- och medarbetarval), är att de studerande från kommunen fri-
villigt har valt deltagande i utbildningen och är inställda på samarbete 
samt önskar att utveckla ett ”refl ekterande förhållningssätt” till sitt 
eget arbete. Dessutom bör samarbetet mellan universitet och kommun 
vara av ”kompletterande” snarare än ”duplicerande” karaktär. Med 
detta menas att universitetets traditionellt goda forskningsinsikter bör 
komplettera det etablerade arbetet och med en aktiv medverkan leda 
de studerande in på obanade och oprövade stigar i sitt vardagsarbete 
i kommunen (Kirk 1996, s. 11 ff).

En annan aspekt är fokuseringen på hur pedagogisk utbildning 
påverkar skolutveckling, det vill säga vilken roll den har för verklig 
förändring i skolan och för skolans elever. Skall denna förändring 
komma till stånd är den beroende av ett starkt engagemang från de 
elever och föräldrar som skolan är till för och som normalt inte deltar 
i förändringsarbetet. Det grundläggande intresset är då att beskriva 
interaktionen mellan elever, föräldrar, studerande, kommun, högskola, 
utbildningsinnehåll och läroplansmål, arbetsformer och omvärlds-
faktorer som ekonomi, kommunpolicy, utbildningspolitik och den 
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faktiska förändringen i verksamheten. Det gäller ånyo frågan om 
hur teori, praktik och involverade människor ska kunna ”närma” sig 
varandra.

Denna form av arbete med specialpedagogisk och elevvårdande 
problematik, en problematik som under 1980- och 1990-talet i Sverige 
vuxit till en allt större fråga i kommunledningarnas utbildningspoli-
tiska diskussioner, kräver en utbildningsfi losofi sk grund där frågor 
om demokrati, rättvisa och solidaritet ställs i centrum för intresset. 
Här är också frågor om maktförhållanden i kommunen viktiga. Rent 
konkret kan det gälla frågor om beslutsordning, ”gräsrotens” möjlig-
heter till påverkan och de beslutsordningar som förekommer, vilket 
jag påvisat med mitt empiriska material ovan. I den kommunanknutna 
utbildningen behövs därför en samordnande och övergripande diskus-
sion om frågorna vad gäller deras relevans i pe da gogiska utbildningar, 
samt när det gäller att i samverkan ”mobilisera” för svagare grupper 
gynnsamma utvecklingsmöjligheter (se Helldin 1997).

Slutligen vill jag också tala för en förankring i det s.k. aktionsforsk-
ningsperspektivet. Aktionsforskning defi nieras som:

…a small scale intervention in the functioning of the real 
world and a close examination of effect of such interven-
tion. (Cohen & Manion 1994, s. 217 ff)

Detta metodologiska förhållningssätt är centralt när det gäller frågor 
om angreppssätt. Med stöd i detta perspektiv som i grunden är situa-
tionellt, kommunikativt och förändringsinriktat, kan man, menar jag, 
nå bästa möjliga inkluderande resultat. Det leder till förändringar i 
den pedagogiska högskoleutbildningens utbildningsinriktning och till 
förändringar av kommunens samarbete med det allmänpedagogiska 
problem som schablonmässigt ofta benämns specialpedagogisk pro-
blematik.
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Noter
1. Se ”Skola för Bildning” (SOU 1992:94, främst kap. 2).
2. Jag har utvecklat detta resonemang i Helldin (1997, främst kap. 7).
3. I en rapport från Skolverket där man diskuterar skolors likvärdighet ser 
man risker för att denna likvärdighet hotas av den decentraliserade styrningen. 
Det recept som anges för att likvärdigheten skall kunna upprätthållas verkar 
vara dels ”ett delat ansvar för frågor om likvärdighet i skolan”, dels en stark 
kontroll av bl.a. likvärdigheten från tillsynsmyndigheten – dvs. Skolverket. 
I en politikerintervju där samtliga politiska partier i tre kommuner tillfrågats 
om synen på likvärdighet, betonas av nästan samtliga vikten av valfrihetens 
bibehållande, men att denna ”skulle kunna medföra en segregation om den 
tillämpas fullt ut” (Skolverket, 1996; Rapport no 110, s. 18 f samt s. 24).
4. Jag antar att man här menar exempelvis snabba beslut, som med tydlighet 
och distinktion omsätts i handling.
5. Jag har i Helldin (1997) diskuterat Kuhns tankegångar när det gäller omväl-
vande ”byten” av perspektiv och dess förutsättningar inom specialpedagogisk 
verksamhet (se framförallt kap. 4).
6. Begreppet är hämtat från Habermas (1995a, s. XX).
7. Se exempelvis Kant (1992).
8. För en utredning om denna motstridighet, se Helldin (1996, s. 100 ff).
9. Uttrycken kommer ifrån Kant, I. (1978, s. 53).
10. För en historisk analys av dessa frågor se Helldin (1997).
11. Om man funderar över individualismens genealogi (kulturella ursprung) 
kan man gå till exempelvis Burchell, Gordon & Miller (1991). I en analys av 
Foucaults syn på individualismen placerar författarna Foucaults argument i 
analyserna av medicinsk vetenskap till Aristoteles, medan Platon av Foucault 
betraktas som individualismens motpol. Den förra såg vetenskapen i sig som 
den verksamhet som sysslade med det individuella: Könet och Arten (en 
pastoral kristen modell, omsorgen om varje individuell Själ), medan Platon 
mer betonar Staten, Lagarna och ”Flocken” (s. 8 ff).
12. Med objektiverande menar jag här att relationerna mellan människor inte 
är samförståndsinriktade, utan bygger på att ”samförstånd” är ett resultat 
av maktbefogenheter och ”av någon annans yttre påverkan på honom” (se 
Habermas 1990, s. 178; se även Helldin 1997, s. 157 f).
13. Så här defi nierar Habermas begreppet livsvärld med hjälp av Wittgen-
stein, L. (1969): On Certainity. New York. ”It is an implicit knowledge that 
cannot be represented in a fi nite number of propositions; it is a holistically 
structured knowledge, the basic elements of which intrinsically defi ne one 
another; and it is a knowledge that does not stand at our disposition, another; and it is a knowledge that does not stand at our disposition, another; and it is a knowledge that in-
asmuch as we cannot make it conscious and place it in doubt as we please.” 
(Ibid, s. 336)
14. Med kategoriskt imperativ menar Kant den inre klenod i form av ”sede-
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lag”, som han menar fi nns inom alla människor. Detta inre goda måste, enligt 
honom, vara vägledande för människors relationer.
15. För ett mer ingående resonemang kring den här problematiken se Helldin 
(1997, s. 148 ff).
16.  Att på rationella grunder formulera universella principer kan också sägas 
vara kärnan i den politiske fi losofen John Rawls projekt. Det är starkt genom-
syrat av en sådan idé. Se vidare min diskussion i Helldin (1997, kap. 7).
17. I Habermas (1995b, s. 28 f) fi nns en teoretisk prövning av universella 
teoriers användbarhet i situationen. Han är här kritisk mot, som han säger, 
Kants ”ensidiga” intresse av grundläggningsfrågor.
18.  För konkreta exempel på vilka principer som enligt John Rawls skulle 
formulera det liberala jämlika samhället, se Helldin (1997, s. 143 ff).
19. Så här säger Habermas i sin kritiska granskning av möjligheten att an-
vända de här abstrakta principerna:
 I denna abstrakta utformning kan de emellertid bara användas obe-
tingat på standardsituationer, vilkas kännetecken man redan på förhand tagit 
hänsyn till som användningsbetingelser i regelns om-komponent. Nu är 
emellertid motiveringen av normer alltid underlagt de normala begränsning-
arna hos ett ändligt intellekt, dvs. ett intellekt som är historiskt situerat och 
provinsiellt i förhållande till framtiden (Habermas, 1995b, s. 28).
 De abstrakta principerna behöver således kompletteras med aspekter 
som tar hänsyn till gruppers skilda normer som ju är historiskt situerade. 
Dessa kompletteringar fi nns väl utredda i de anspråk Habermas ställer på en 
rationell, i betydelsen kommunikativt rationell, kommunikation. (Se även s. 
181.)
20. Vill man läsa en summering av den kritiska centrallinjen gentemot Ha-
bermas projekt så kan man exempelvis gå till Rasmussen (1991).
21. Angående ombudsresonemangen se min diskussion i Helldin (1997, 
främst kapitel 7).
22. Jag har diskuterat specialpedagogen som ombud i Helldin (1997, s. 
164).
23. Se även Skrtic (1991, framförallt hans resonemang på s. 166).
24. Detta har formaliserats i Rawls principer. Se Helldin (1997, kap. 7.)
25. För ett resonemang om problemet med ”lika möjlighet”, se Helldin 
(1997, s. 162 ff).
26. Habermas, 1995b, s. 17.
27. Det vill säga den historiska kunskapssynen (se exempelvis SOU 1992: 
94, kap. 2).
28. För en utvecklad diskussion om denna yrkespreferens inom det special-
pedagogiska området se Helldin, 1991.
29. Här menar jag att Habermas i sina resonemang ligger nära Kants pro-
cedurförslag i anslutning till sitt ”Kategoriska Imperativ”, dvs. den, enligt 
Kant, gemensamma (”för den mänskliga gruppen”) normen mot vilken alla 
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handlingsalternativ rationellt skall bedömas, innan dess moraliska halt kan 
bestämmas. Se Kant (1987, s. 56 ff).
30. En personlig relation kännetecknas av en ”ömsesidighet i perspektiv”, 
dvs. en tillräcklig kunskap om varandras livsvärldar för att inte missförstånd 
skall uppstå mellan de talande. Baumann har kontextualiserat denna form av 
social kunskap i ett upplysande resonemang om främlingskap. Se Baumann 
(1995, kap. 6).
31. Om den moderna tidens konst att ”träffas utan att mötas” och den mo-
derna tidens främlingskap, se Baumann (1995, s. 191 ff).
32. En av Habermas mest provokativa teser är att den förståelseinriktade 
kommunikationen har en ”naturlig” prioritet före den strategiska. Man kan 
säga att Habermas hela projekt är en rekonstruktion av ett stort antal so-
ciala teorier, för att ”objektivt” med stöd i sina teorigenomgångar och med 
rekonstruerande avsikt, bevisa denna tes. Det är dessa objektiva anspråk 
– som Habermas gör i anslutning till denna prioritet – som är fokus för den 
postmoderna kritik som han utsätts för. (Se Rasmussen 1991, kap. 3 för en 
kortfattad sammanställning av kritiken mot Habermas.)
33. Jag uppfattar nedan i texten begreppet kommunikation i mycket vid 
bemärkelse – från de intersubjektiva samtalen till de övergripande perspek-
tivmötena.
34. Ett aktuellt exempel på en sådan strid kan vara den mellan läsforskare 
med medicinsk-biologisk respektive miljöorienterad förståelse av elevers 
läsproblematik.
35. Se not 21 kap. 1.
36. Vid Institutionen för specialpedagogik i Stockholm fi nns idag tre forsk-
ningsteman som benämnts: Specialpedagogik, funktionshinder och handi-
kapp; Utbildning och individuell utveckling; Specialpedagogik i ett sam-
hällsperspektiv. Se ”Forskning om Specialpedagogik”, 1996; Institutionen 
för specialpedagogik; LHS, Stockholm. Stencil.
37. Givetvis är det en fördel om dessa möten kan komma till stånd redan 
under steg ett – dvs. om steg ett och steg två nedan kan sammansmälta. Denna 
möjlighet är dock begränsad, främst p.g.a. ekonomiska orsaker.
38. För en analys av ett specialpedagogiskt forskningsexempel på detta 
kritiska förhållningssätt, se Helldin (1997, kap. 4).
39. Presentationen av de teoretiska avsnitten har en viktig uppgift i att leda 
in de studerande på ”ännu icke bearbetade stigar” – dvs. öppna för nya frukt-
bärande pedagogiska tankegångar i relation till den pedagogiska praktiken. 
Praktik och teori integreras därmed fortlöpande i modellen.
40. Jag tycker egentligen illa om detta uttryck, som jag inte anser vara mindre 
”stämplande” än att tala om svaga elevgrupper eller elever med beteende-
störningar. Man kan nämligen lätt få den schablonmässiga uppfattningen att 
det är eleven som skapar den komplicerade inlärningssituationen, tvärt emot 
det vällovliga syftet med uttrycket.
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Uttrycket är dessutom präglat av det föråldrade integrationsparadigmet, som 
i sig i grunden står för ett infl yttande av det ”onormala” i de ”normala” sam-
manhangen. Med andra ord innebär uttrycket en implicit acceptans av den 
medicinska dualismen i begreppen normal-onormal. Två begrepp som ju i 
själva verket är socialt uppfunna i ett maktkorrigerande syfte. För en utveck-
lad version av det här resonemanget, se Helldin (1997, s. 64 ff).
41. Om inte alla yrkeskategorier som jag räknat upp kan medverka i formella 
studier, bör garantier skapas för att en samverkan (under och efter special-
pedagogstuderandenas studietid) kan komma till stånd på andra grunder än 
de antagningsbaserade.
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