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En spindel i nätet?  

Om specialpedagogers roll och förtrogenhetskunskap inom 

habiliteringen 

Susanne Rosengren 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskaperna om specialpedagogens yrkesroll inom 

habiliteringen och dessutom belysa vilken betydelse förtrogenhetskunskapen kan ha. I studiens 

övergripande problemformulering ställer jag frågan om specialpedagoger kan ha en 

”spindelfunktion” i teamarbetet genom förtrogenhetskunskap. Uppsatsen bygger på intervjuer 

med åtta specialpedagoger som arbetar vid olika habiliteringscenter i Stockholm Läns 

Landsting. Dessutom har jag kompletterat intervjuerna med två korta fallbeskrivningar från två 

av specialpedagogerna. I bakgrunden har jag tagit del av olika sociologiska och pedagogiska 

teorier med relevans för specialpedagogens arbete inom habiliteringen. Jag har i min analys 

kopplat mitt resultat till tre olika begrepp som jag funnit viktiga som teori om 

förtrogenhetskunskap. Dessa begrepp är förtrogenhetskunskap/tyst kunskap, praktisk handling 

och reflektion. Mitt ursprungliga syfte var att belysa specialpedagogens föräldrastödjande roll.  

Men när jag granskade och bearbetade mina intervjuer trädde deras förtrogenhetskunskap fram. 

Denna insikt gjorde att jag ändrade mitt syfte och har använt mig av teorier för att belysa 

specialpedagogernas tysta kunskap/förtrogenhetskunskap. 

 

Studiens övergripande slutsats är att specialpedagogerna genom sin förtrogenhetskunskap har 

tillgång till tre viktiga arenor: Vardagen i hemmet, förskola/skola och habiliteringens 

gruppverksamhet. I dessa arenor finns möjlighet till ett möte som innebär delad upplevelse, 

kunskap i vardag, handling, kropp och sinnen. Det kan vara ett möte som innehåller både att 

”bara vara” och att få ”duga som den man är”. Det kan också innebära ett möte där 

kunskapsöverföring sker mellan barn, föräldrar och de yrkesverksamma så att nya erfarenheter 

utvecklas. 

Detta kan sammanfatta specialpedagogens viktigaste bidrag till teamarbetet.   

Nyckelord 

Föräldrastöd, barn med funktionsnedsättning, habilitering, specialpedagogik, 

förtrogenhetskunskap. 
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1 Inledning 

Min förra uppsats skrev jag om föräldrastöd. Jag har en yrkesbakgrund som socialpedagog och 

mentalskötare, som med tiden har utvecklats alltmer mot specialpedagogik. Bakgrunden till 

detta är att jag tidigt tog steget från den psykiatriska vården och behandlingsinstitutionerna där 

många socialpedagoger arbetar. Jag har istället kommit att ägna mig åt ”friskfaktorer”. Till en 

början genom att utveckla nya arbetsfält inom Daglig verksamhet, för vuxna personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Sedan arbetade jag inom skola och förskola, både 

specialpedagogiskt med barn, men också förebyggande inom öppna förskolan. Min erfarenhet, 

både i praktiken och när jag tar del av forskning, visar på att för människor i svårigheter har det 

stor betydelse att dela erfarenheter med andra i samma situation och att finnas i ett socialt 

sammanhang. 

Under den sista tiden har jag tagit del av både Lundströms (2007) forskning om föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning och Hannebergs (2005) uppsats där hon har intervjuat barn med 

funktionsnedsättning om sin habilitering. I Hannebergs resultat framkom det att barnen önskade 

fler aktiviteter i grupp med andra barn. Lundströms (2007) slutsatser handlade om ett möte där 

man bl.a. ger föräldrar hopp, framtidstro och uppmuntran till samspel med sitt barn. I min 

nuvarande yrkesroll som specialpedagog finns jag i en verksamhet som förändras från att arbeta 

en vuxen mot ett barn, behandlingsinriktat till specialpedagogiskt i grupp. Det blir tydligt hur 

barnen påverkas av om de är ensamma med en vuxen eller om de oftare får vara tillsammans 

med andra barn. Forskningen visar också att barn med funktionsnedsättningar får flera vertikala 

relationer med en vuxen än horisontella kamratkontakter (Janson
 
2004; Jonsdottir 2007; Melin 

2009). Jag har också sett/deltagit i verksamhet med förskolebarn där specialpedagoger på 

habiliteringen erbjudit barn gruppverksamhet, som skolförberedande och även 

gymnastik/rörelse. Jag upplevde då hur upplyftande och betydelsefullt det var för det barnet att 

få delta i dessa sammanhang. Även med barn på förskolan har jag upplevt att specialpedagogen 

haft en mer kontaktskapande och föräldrastödjande roll än arbetsterapeuten eller sjukgymnasten. 

Därför vill jag veta mer om vad specialpedagogens yrkesroll inom habiliteringen innehåller men 

också vilka insatser som erbjuds barn och föräldrar.  

1.1 Min förförståelse 

I mitt arbete på förskolan bland barn med funktionsnedsättningar mötte jag regelbundet 

habiliteringens personal. Oftast utgick våra kontakter från de barn som jag hade som mina 

”ansvarsbarn  

Min förförståelse bygger också på att jag under tio års tid, under 80-talet, arbetade inom Daglig 

verksamhet. Vi hade då ibland kontakter med habiliteringen utifrån en enskild persons behov. 

Inom Daglig verksamhet fanns både specialpedagoger, förskollärare, arbetsterapeut och 

sjukgymnast anställda. Detta gör att jag kan ha en viss förförståelse för habiliteringens 

teamarbete. 

Jag har valt att forska om specialpedagogrollen i den verksamhet som ligger närmast det område 

(specialförskola)som jag själv arbetar inom. När jag nu skriver om detta kan det nog jämföras 
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med Vygotskijs (Strandberg, 2009) tanke om den närmaste utvecklingszonen.  Min 

utvecklingszon är att fördjupa mig och ta del av ett verksamhetsområde, habiliteringen där 

specialpedagogerna har en längre erfarenhet i yrket. Det innebär för mig att jag utmanas och 

utvecklas i mina tankar och att specialpedagogiken problematiseras då jag får nya 

frågeställningar. Det leder till en kunskapsutveckling för mig själv. 

Jag skrev en c-uppsats år 2000 (Rosengren, 2000) vilken handlade om Öppna förskolan som en 

socialpedagogisk arena. Den beskrev också hur förskollärare arbetade föräldrastödjande och vad 

man erbjuder barn och föräldrar inom Öppna förskolan.   

Mina förförståelse är en tvärvetenskaplig yrkesroll som är sammansatt av både 

förskolepedagogik, socialpedagogik och specialpedagogik.  
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2 Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Habilitering, att göra tjänlig, skicklig. Utveckling av en ny förmåga till skillnad från 

rehabilitering som innebär att förlorad förmåga ska återvinnas (Nationalencyklopedin, 1995). 

Begreppet används också i betydelsen av de insatser som görs för barn, ungdomar och vuxna 

med någon form av funktionsnedsättning.  

Funktionsnedsättning, nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, 

(Terminologirådet, Socialstyrelsen 2007). 

Funktionshinder, den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till omgivningen (Terminologirådet, Socialstyrelsen 2007). 

Det rådde tidigare en begreppsförvirring kring funktionshinder och funktionsnedsättning. Det 

var ofta oklart vad som menades och begreppen kopplades oftast till individen. Detta ledde till 

att Socialstyrelsen sedan 2007 avråder från att använda begreppet handikapp som synonymt 

med funktionshinder eller funktionsnedsättning. Handikapp används bara i vissa sammansatta 

ord som handikappolitik och handikapphjälpmedel. Syftet är att tydliggöra skillnaden mellan en 

persons nedsättning i funktionsförmågan och i relationer till omgivningen. Istället för handikapp 

används begrepp som delaktighet och tillgänglighet (Terminologirådet, Socialstyrelsen, 2007).  

2.2 Funktionsnedsättning och habilitering i 

ett historiskt perspektiv 

Under 1800-talet drevs ”vanförevård” huvudsakligen av ortopeder som hjälpte de ”vanföra och 

lytta”(Simmons-Christensson, 1997). Vården finansierades antingen privat eller av föreningar. 

Tidigare hade barnen tagits om hand på hospital och fattigvårdsinrättningar tillsammans med 

fattiga, åldringar och sinnessjuka. Oftast var det ren förvaring av de som inte kunde försörja sig 

eller hade någon som tog hand om dem. Många barn från stora och fattiga familjer utnyttjades 

som gratis arbetskraft inom jordbruket, i hushållen eller på stora anstalter. I slutet av 1800-talet 

inrättades det i Sverige uppfostringsanstalter för bildbara, s.k. sinnesslöa barn. Under senare 

hälften av 1800-talet började industrialiseringen i Sverige. Det skapade många nya 

arbetstillfällen och synen på de sinnesslöa var att de skulle utbildas och anpassas så att de kunde 

försörja sig i framtiden. 1869 bildades Föreningen för sinnesslöa barns vård, senare stiftelsen 

Sävstaholm.1879 bildade prinsessan Eugénie en förening för de obotligt sjuka ”Sällskapet 

Eugeniahemmet” i Sundbyberg utanför Stockholm. Privata initiativ och omfattande välgörenhet 

som utgick från folkrörelserna dominerade under 1920-40 talen. Synen på funktionsnedsättning 

har påverkats av de rådande konjunkturerna och synsätten i samhället (Förhammar & Nelson, 

2004). I goda tider har man sett dem som en arbetskraftsreserv med möjlighet till bildning. 

Under sämre tider t.ex. efter första världskriget fram till 30-talet var samhällsekonomin kärv. Ett 

medicinskt synsätt stod emot ett pedagogiskt synsätt. 1944 kom den första lagen om 



 

4 

obligatorisk undervisning, som enbart gällde de ”bildbara” barnen, 7-21 år (Grunewald, 2008). 

Detta ledde till att den sociala reformverksamheten stannade upp.   

Verksamheten växte i alla fall snabbt upp åter igen och fick en viktig roll för utvecklingen av 

barnhabiliteringen i Stockholm. Fortfarande fram till 1960-talet kunde föräldrar få höra av 

läkarna: - ”Det är ingen idé att bry sig om barnet. Glöm honom eller henne!” Det var många 

barn eller vuxna som gömdes eller glömdes på de stora institutionerna. Många av dem arbetade 

men inte ute i samhället utan i arbetshem. Asyler, senare vårdhem, byggdes ofta på samma tomt 

som särskolan (Söder, 1978). 

FUB – Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna startade 1952 som en lokal 

föräldraförening. 1956 bildades Riksförbundet FUB. Barnen och deras familjer hade genom 

institutionsvården tidigare varit helt osynliggjorda. Genom bildandet av en föräldraförening 

öppnades en ”dammsluss” av erfarenheter och behov. Genom sin verksamhet har de varit en 

pådrivande kraft i det som vi tycker är självklart idag t.ex. riksfärdtjänsten, rätten till 

sysselsättning, handikappersättning m.m. FUB har också engagerat sig för föräldrars rätt att 

bestämma vilken skolform deras barn ska placeras i. Några andra pådrivande krafter var 

medicinalrådet Karl Grunewald och Gunnar Kyhlén som bedrev forskning inom ramen för 

stiftelsen ALA. (Grunewald, 2008) Under 1960-talet anordnade ideella föreningar (oftast FUB) 

och landsting, öppna daghem eller förskolor för (som man då benämnde) utvecklingsstörda 

barn. Rätten till förskola för barn med funktionsnedsättningar kom i 1967 års omsorgslag. De 

flesta barn blev sedan individuellt integrerade med stöd av en assistent. Parallellt utvecklades 

lekotek som lånade ut pedagogiska leksaker till de vanliga förskolorna. Omsorgslagen kom 

1985 och ville att omsorgerna skulle styras nedifrån, efter brukarnas behov. Den medförde 

också möjligheten att överklaga beslut. 1994 kom den nya lagen LSS (Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) (Bergstrand, 2009). I linje med strävan efter 

decentralisering anger LSS att kommunerna senast 1996 skulle vara huvudmän för merparten av 

omsorgerna. 1971 bodde 500 barn under sju års ålder på vårdhem. 2005 bodde 17 barn på 

elevhem, sju hos fosterföräldrar och resten med sin egen familj (Grunewald, 2008). 

Pedagogisk verksamhet har funnits sedan 1800-talet. Barnträdgårdarna med barnträdgårdslärare 

var början till dagens förskolor. Under denna tid var de i huvudsak till för de 

”normalfungerande” barnen. De tillkom då på initiativ av enskilda personer och föreningar. För 

fattiga familjer eller ensamstående mödrar var snarare behovet av tillsyn för barnen nödvändigt, 

då föräldrarna behövde yrkesarbeta och försörja sina barn, som ofta var många.  

Förskolepedagogiken har influerats av flera välkända profiler inom pedagogik, medicin och 

samhällsbyggnad. Den fria leken var det goda materialet som skulle stimulera barnets alla 

sinnen. Några tidiga influenser kom från Fröbel, senare Montessori och Steiner (Simmons-

Christenson, 1997). Under 30-talet inledde Carin Uhlin ett forskningsarbete vid KFUK:s 

Pedagogiska Institut. Syftet var också att arbeta fram ett stimulerande material som kunde 

användas i dåtidens barnträdgård. Det pedagogiska materialet var ämnat till lek. Det skulle 

också stimulera barnets utveckling för observation av barnets koncentration och 

begreppsutveckling. Med detta följde också utvecklingspsykologisk teoribildning. Det har gett 

förskollärarna två ben att stå på: inlärning och utveckling, och en helhetssyn på barnet. 

Yrkeskompetensen sågs då som:  

 Kunskap om barns lärande genom lek och samarbete med föräldrar och andra.  

 Förmågan att planera, leda, genomföra och utvärdera. 

 Erfarenhet av praktiskt barnarbete.  
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Det rådde framförallt barnfokus. Pedagogen sågs som barnets ombudsman i samhället med den 

huvudsakliga uppgiften att förmedla barnets behov och föra deras talan (Simmons-Christenson, 

1997).  

Evy Blidh och Karin Stensland Junker blev på 60-talet pionjärer. Båda två var själva föräldrar 

till barn med funktionsnedsättning. Deras erfarenhet var att föräldrarna hade behov av 

information och pedagogiskt stöd i vardagen. Leken var en källa till utveckling, social samvaro 

och glädje. De startade då lekoteksverksamheten (Blid & Lindberg, 2004). 

Habilitering som begrepp började användas under 50- och 60-talen. Det gällde då behandling av 

barn med rörelsehinder och var då en beteckning för en medicinsk specialitet (Bille & Olow, 

1999). Erkännandet som en specialitet inom barnmedicinen gavs 1977 (Högberg, 1996). Förslag 

till samordnad habilitering formulerades 1981 i en statlig utredning. (Ds S, 1979:12) Stödet 

skulle ges i distriktsarbetslag (distriktskontoret för barn/vuxna),(SOU 1990, 1991:46; Åman, 

2006). Grundtanken var att få en gemensam service för både utvecklingsstörda och 

rörelsehindrade barn och deras familjer.  Man ville betona samordning, färre kontakter och 

bättre tillgänglighet och kontinuitet då stödet skulle ges i närmiljön (Högberg, 1996). De 

utvecklingsstörda barnen och ungdomarnas skolgång hade tidigare inneburit att s.k. hemlärare 

hade undervisat dem i hemmet. De rörelsehindrade barnen tillhörde avdelningen för 

rörelsehindrade barn och undervisades i egna grupper och skolor. Deras föräldraorganisation 

RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) betonade behandling och 

expertinsatser medan FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) riktar 

sig mot samhälle och vardagsliv (Högberg, 1996) Genom sammanslagningen fick habiliteringen 

en förändrad inriktning från medicinsk till mer social prägling. Teamarbetet var framförallt 

administrativt präglat och det fanns inte klart definierat en övergripande idé om vad 

barnhabilitering är. Detta har gjort att sammanslagningen varit en lång och odefinierad process, 

då det saknats en ”habiliteringsteori” Otto Granberg i Rudstedt, S. (red), 1995).  1982 bildades 

Tvärsektionen (TS), en samverkansgrupp med representanter från olika yrkesgrupper. 1986 

förstärktes gruppen med föräldraorganisationerna RBU, FUB och RFA (Riksföreningen 

Autism). (Tvärsektionsgruppen inom Barn och Ungdomshabiliteringen, FUB, RBU, & RFA, 

1993) 1989 års handikapputredning (SOU 1990:19) angav flera bärande principer som gäller 

familjer vars barn har en funktionsnedsättning:  

 Barnet och familjens delaktighet i samhället. 

 Samverkande personer med helhetssyn. 

 Självbestämmande och inflytande. 

 Hänsyn till helhet, kontinuitet och tillgänglighet.  

Specialpedagogens roll inom habiliteringen har växt fram utifrån tanken att det skulle finnas en 

förskolekonsulent. Konsulenten var oftast en förskollärare med vidareutbildning som skulle 

stödja barnet och familjen att utveckla sin kommunikation och sitt samspel genom leken (Åman, 

2006)  

Barnstugeutredningens betänkande införde från 1972 begreppet barn med särskilda behov  

(SOU 1972:26). Specialpedagogiska Institutet (SPI) hade fr.o.m. 2001-07- t.o.m. 2008-06-30 

ansvaret för utbildning av personal vid förskolor och skolor. Samverkan skedde då nationellt 

med t.ex. Skolverket, Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för skolutveckling. Idag ges det 

specialpedagogiska stödet av Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm) och inom 

kommunernas olika stödcentrum finns också specialpedagogiskt stöd till förskolans personal. 
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2.3 Dokument och lagstiftning som styr 

habiliteringsverksamheten 

HSL – Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att god hälsa och god vård ska ges till alla på lika villkor. 

Vården ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet och vara av god 

kvalité och lättillgänglig. Insatserna ska utformas och genomföras i samråd med den som berörs. 

Lagen föreskriver bl.a. att invånarna i ett landsting ska erbjudas habilitering. HSL är ingen 

rättighetslag som går att överklaga (Socialstyrelsen, 2011) 

LSS – Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade 

Enligt LSS garanteras vissa insatser till personer med utvecklingsstörning, autism, om 

personerna har stora och varaktiga funktionshinder utifrån vilka de behöver mycket stöd.  Det 

kan även vara nyskadade personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Habiliteringscentren har 

utifrån LSS ansvaret att erbjuda olika insatser av stödjande och rådgivande karaktär där både 

medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska perspektiv av funktionsnedsättningen tas 

med. LSS är till skillnad mot HSL en rättighetslag, vilket innebär att besluten kan överklagas 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Socialstyrelsen är den statliga myndighet som har till uppgift att följa upp tillämpningen av 

lagarna. 

2.4 Habiliteringen idag 

Habiliteringen är verksamhet som finns i hela landet. Den vänder sig till barn, ungdomar och 

vuxna som har stora omfattande funktionsnedsättningar . Målet för verksamheten är att stödja 

och underlätta för barnen och deras familjer. Den miljö som barnen vistas i påverkar också 

livskvalitén. Det innebär att habiliteringen också gör insatser för att underlätta i 

barnets/familjens vardag.  På habiliteringscentren arbetar sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

logopeder, specialpedagoger, kuratorer och psykologer. Dessa olika yrkesgrupper samverkar i 

ett tvärprofessionellt teamarbete utifrån ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt 

perspektiv (Hälsa & Habilitering, 2011). 

Habiliteringens mål är att lyfta fram barnets styrkor och möjligheter bl.a. att hjälpa barnet att 

behålla och utveckla motorisk, psykisk, språklig och social förmåga, kommunikation, lek och 

samspel.  Andra mål är att motverka de problem som barnen har av sin funktionsnedsättning 

och förebygga så de inte får andra svårigheter. Vidare också bl.a. råd och stöd, samtalsstöd och 

stöd till förskola och skola. Fr.o.m. 2011-01-01 byter man i Stockholm namn från Handikapp 

och Habilitering till Hälsa och Habilitering. Namnbytet motiveras av att ordet handikapp kan 

verka stigmatiserande. Istället vill man framhålla organisationens hälsofrämjande karaktär. 

(Hälsa & Habilitering, 2011). 

Inom organisationen i Stockholm finns det idag tio olika habiliteringscenter. 

Habiliteringscentren har geografiska upptagningsområden. Flera center har en indelning där 

man skiljer på barn-, ungdoms- och vuxenteam. Dessutom finns det habiliteringsverksamhet vid 

fem olika skolenheter för barn med omfattande rörelsehinder. I Stockholm finns också egna 
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center för barn med ADHD, autism och Asperger syndrom samt ett team för dövblinda personer 

(Handikapp & Habilitering, 2010). 

Vid Länscentret finns det också ett länsövergripande verksamhet som består av olika 

kompletterande insatser såsom: 

Datateket, som ger barn och ungdomar, 0-18 år, möjlighet till att leka, lära och låna datorer och 

programvara eller ta del av information. 

Händelseriket Korallen, är ett upplevelsecenter för barn (och deras föräldrar eller 

förskolepersonal) med stora funktionsnedsättningar.  Verksamheten utgår från barnens 

sinnesupplevelser. 

IdéTorget, en öppen verksamhet som vill sprida kunskap om datorbaserat stöd till alla 

intresserade, både barn och vuxna. 

Klara Mera, är ett kunskapscenter för kognitivt stöd.  Verksamheten på Klara Mera utgår från 

en visningslägenhet där det finns möjlighet att ta del av hjälpmedel och produkter som 

underlättar för att klara vardagen vid olika funktionsnedsättningar. 

Kommunikationsenheten, med lekens hjälp utreds hur, på vilken nivå eller på vilket sätt de 

som saknar tal kan få hjälp att kommunicera. Via barnets habiliteringscenter sker en 

intresseanmälan. 

Kris- och samtalsmottagning för anhöriga. Ger psykologstöd och kristerapi och även 

bearbetande psykoterapi. 

Puffa, för personer, 13-25 år med ett rörelsehinder och är ett träningscenter för ungdomar. 

Speciellt stöd efter neuroortopedisk operation, ges i samråd med sjukgymnast på det egna 

habiliteringscentret och föräldrarna.  

Safiren, är ett boende för barn med omfattande funktionsnedsättningar som inte kan vårdas i 

hemmet. 

Slingan, är en verksamhet där barn med flerfunktionsnedsättning kan träna på att förflytta sig 

med elrullstol. Det behövs remiss från habiliteringscentret för att komma till Slingan. 

Spädbarnsverksamheten Tittut, ger stöd åt nyblivna föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar. Stödet ges både i grupp och genom enskilt besök. 

Forum Funktionshinder, omfattar informationscenter, bibliotek, rådgivning och utbildning 

som rör funktionsnedsättningar. I informationscentret ingår också Autismforum, 

Föräldrautbildningen, Handikappupplysningen och Ovanliga diagnoser. Tolkcentralen, erbjuder 

teckenspråkstolkar till dövblinda och döva personer. Även skrivtolkar till hörselskadade och 

vuxendöva personer (Handikapp & Habilitering, 2010).  

2.5 Habiliteringsplanering 

I riktlinjerna från Sveriges Habiliteringschefer (2008) menar man att principerna i FN:s 

barnkonvention är grundläggande för habiliteringsverksamheten. Den gemensamma 

värdegrunden för bemötandet av barnet ska utgå från artikel 12 (FN:s Barnkonvention, 2006) 

om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att det tas som utgångspunkt i alla frågor som berör 

barnet samt artikeln om barnets bästa (artikel 3). De skriver också om att stödet i 

föräldraskapet och till barnet ska bidra till goda levnadsvillkor. Målet ska vara att barnet ska 
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vara så delaktigt som möjligt, utifrån förutsättningar och ålder, i sin habiliteringsprocess. 

Samarbetet ska bygga på att få en fungerande vardag och fokus ska ligga på konsekvenserna av 

funktionsnedsättningen. En annan viktig del är att ta reda på i vilken grad och omfattning 

föräldrar och barn vill vara delaktiga i insatserna och dess genomförande. 

Självkännedom, att känna sin funktionsnedsättning och sina förmågor är några av de delar som 

påverkar barnets hälsa som vuxen. De inlärningsmöjligheter som erbjudits menar man också är 

en påverkansfaktor. Vidare framhålls det i dokumentet att ”föräldrarna behöver realistisk och 

upprepad information om diagnos och funktioner, samt stöd i sin föräldraroll för att stödja sitt 

barn/ungdom att successivt ta ett ökat ansvar”( Handikapp & Habilitering, 2008 s. 6). 

 Vidare menar de att det under barn- och ungdomsåren finns en rad kritiska 

omställningsperioder. I korthet innebär det från att börja i förskolan och alla övergångar mellan 

vad vi traditionellt benämnt låg-, mellan, och högstadiet. De sista övergångarna är till gymnasiet 

och sedan vidare från ungdom till vuxen. Utifrån dessa övergångar menar habiliteringscheferna 

att föräldrar behöver stöd och information för att ta in nya kunskaper, omorientera sitt 

föräldraskap och hitta ett fungerande vardagsliv för hela familjen. Som en konsekvens av 

funktionsnedsättningen tvingas familjen att samarbeta med olika stöd- och serviceverksamheter. 

Habiliteringen ska bl.a. underlätta och främja delaktighet i förskolans olika aktiviteter och 

undervisning för skolbarn. Dessutom bidra med kunskapsstöd, utredningar, hjälpmedel m.m. En 

annan viktig uppgift är ofta att underlätta övergångar mellan olika stadier i olika pedagogiska 

miljöer. Habiliteringen bör bidra med tillgängliga fritidsaktiviteter i olika former och för olika 

åldrar. En annan viktig uppgift är att bidra med kunskap om olika funktionsnedsättningar. 

Vidare menar man att habiliteringsplaneringen är en metod för att organisera inflytande, 

delaktighet och samarbete mellan barnet, föräldern och habiliteringspersonalen. För att öka 

barnets delaktighet i vardagsmiljöer som både hem, förskola/skola och fritid och samhälle kan 

man t.ex. använda anpassat bildstöd eller kognitivt stöd. Samtalsmetodik och checklistor för 

olika barn med olika mognad och aktivitetsförmåga är andra förslag för att underlätta barnets 

delaktighet (Handikapp & Habilitering, 2008).  

Barnets bästa innebär både att ha ett barnperspektiv, vilket syftar till att skapa goda 

uppväxtvillkor för barnet utifrån barnets sätt att tänka och uppleva. Dessutom innebär det även 

att ha ett barns perspektiv vilket syftar på att lyssna på vad barnet vill och tänker och ta hänsyn 

till det. Barnet och förälderns olika viljor kan vara ett etiskt dilemma. Med barnkonventionen 

som utgångspunkt innebär det ändå att förälder och personal gemensamt försöker komma fram 

till vad som är bäst för barnet i varje situation. Utifrån planeringen upprättas en 

habiliteringsplan/dokument där det tydligt skrivs ner vilka insatser som man gemensamt har 

kommit överens om. I den ska det också framgå vem som gör vad, tidsplan och regelbunden 

uppföljning och utvärdering (Handikapp & Habilitering, 2008).  

2.6 Specialpedagogik 

Specialpedagogisk kunskapstradition har haft en stark koppling till områdena medicin och 

psykologi.  Problemen har riktats mot den enskilde individen (det individinriktade perspektivet) 

som med rätt anpassad träning och behandling ska kunna korrigera sina avvikelser och få ett så 

”normalt” liv som möjligt. Det medicinskt- psykologiska paradigmet syftar till individens 

anpassning och söker orsaker inom medicinska, psykologiska eller sociala förhållanden 

(Persson, 1998).  Ett sociologiskt paradigm inträdde under 1980-talet. Då pekade man på att 

strukturella olikheter i samhället återspeglas i institutionella verksamheter. Det mesta av 
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specialpedagogisk forskning utgår från elever i en skolsituation. Specialpedagogiken är oftast 

inte ens tydligt analyserad utifrån den ”vanliga pedagogiken”.(Helldin, 2002) Specialpedagogik 

som kunskapsområde uttrycks relaterat utifrån två större verksamhetsfält. Det första handlar om 

tidig intervention inom habiliteringsfältet. Det andra handlar om skola/utbildning. Vid det tidiga 

interventionsperspektivet gäller de pedagogiska frågorna barnet, som vanligen har omfattande 

funktionshinder och närmiljön (familjen). I det tidiga interventionsperspektivet diskuteras 

barnet med funktionsnedsättning i dess miljö med begrepp som hälsa, aktivitet och delaktighet 

(Björck- Åkeson, 2004). 

Nilholm (2005) menar att en undersökning av specialpedagogiken som verksamhet inom skola 

och utbildning innebär att reflektera och belysa specialpedagogiken utifrån vetenskapliga 

metoder, teorier och frågeställningar. Han menar att det finns två funktioner hos 

specialpedagogiken. Dels att särskilja elever och att ge dem extra stöd. Han urskiljer två spår 

inom forskningen dels ett kritiskt perspektiv, en samhällsvetenskapligt inspirerad forskning om 

marginalisering och segregation. Å andra sidan en mer psykologiskt orienterad, där 

diagnostisering och metoder står i centrum. Nilholm presenterar även ett tredje perspektiv, 

dilemma perspektivet. Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i ett modernt 

utbildningssystems sätt att hantera elevers olikheter. Nilholm pekar på att alla elever har rätt till 

gemensamma upplevelser erfarenheter och kunskaper samtidigt som det också behövs olikheter 

i bemötandet. Han menar vidare att ett närmande till den pedagogiska forskningen skulle kunna 

vidga och ta barns olika förutsättningar som utgångspunkt. Han hävdar dessutom att handling 

alltid uttrycker någon form av perspektiv. I dilemmaperspektivet är forskaren intresserad av att 

studera de olika perspektiv som läggs på problemet. Det finns inte några enkla lösningar. Han 

vill istället öppna för andra relationer och dialog mellan forskning och praktik, genom att i 

forskningen studera dilemman och komplexitiviteten i praktiken samt hur olika lösningar kan se 

ut. Problematiken placeras då i ett socialt rum (kontext) där det sker förhandlingar om hur 

olikhet ska benämnas och hanteras. Han vill också öka intresset för hur man talar om 

specialpedagogik i olika sammanhang (Nilholm, 2005). 

Fischbein och Österberg (2003,s.21) har utifrån en helhetssyn på barnet formulerat och 

sammanfattat en definition om specialpedagogik som jag tycker sammanfattar 

specialpedagogens roll i habiliteringsteamet: 

”Specialpedagogiken är ett flervetenskapligt fält där olika discipliner måste samverka för 

att skapa en för barnen utvecklande pedagogisk verksamhet. Det gäller att försöka se 

helheten även om pedagogen inte själv kan vara ”expert” inom alla områden. 

Specialpedagogiken kan tjänstgöra som ”kopplingspedal” mellan individuella psykiska och 

biologiska förutsättningar och omgivningens sociala och fysiska anpassning. För att ta ett 

konkret exempel så har ett barn med en utvecklingsstörning både en biologisk 

funktionsnedsättning, som gör att det blir svårt att tänka abstrakt – tankeprocessen fungerar 

långsammare – och en upplevelse av hur det är att vara annorlunda. Samtidigt reagerar 

omgivningen på detta och kan skapa hinder eller möjligheter för utveckling och lärande. 

Den fysiska miljön kan också vara mer eller mindre stimulerande (erbjuda hjälpmedel, 

alternativ kommunikation, anpassade lokaler).”  

2.7 En helhetssyn på barnet 

Kyléns (1986) utgångspunkt i en helhetssyn är att det finns många olika samverkande faktorer i 

människans samspel med omgivningen. Han utgår ifrån två antaganden. För det första att 

människan samspelar med sin miljö. Vilket innebär att orsakerna till ett barns svårigheter i en 
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pedagogisk situation är ett samspel som påverkas både av barnet och av dess omgivning. 

Kyhléns andra antagande är att verkligheten består av både materia och upplevelser. Det innebär 

att både upplevelser av barnet (sociala konstruktioner) och biologiska förutsättningar hos barnet 

(materia) är betydelsefulla i förståelsen av verkligheten. Detta innebär att det behövs kunskaper 

inom flera olika områden för att förstå en pedagogisk situation. 

 Det psykologiska området, d.v.s. om människans känslor, tankar och handlingar. Hur 

dessa påverkar varandra. 

 Det humanbiologiska området, kunskaper om människans hälsa, kropp, anlag, kön, 

mognad. Vilket innebär de psykologiska och biologiska förutsättningar som vi bär med 

oss. 

 Det sociologiska området är vår sociala omgivning. Det innefattar vår omgivning både i 

familjen, i grupper, i samhället och även globalt. Dessa olika nivåer samverkar och 

påverkar varandra ända ner till den enskilda individen. 

 Det fysiska kunskapsområdet vilket innebär vår materiella omgivning som möbler, 

redskap, byggnader och hjälpmedel av olika slag.  

 Alla dessa kunskapsfält samspelar med varandra. När människans biologiska och 

psykiska resurser samspelar kan fysiska sjukdomar påverka den psykiska hälsan och 

tvärtom. Den sociala omgivningen samspelar med människans psykiska resurser. En 

stökig pedagogisk situation med negativa förväntningar påverkar i hög grad ett barn 

som kanske redan mår psykiskt dålig av andra orsaker. De biologiska resurserna 

samspelar med den fysiska miljön. Den fysiska miljön kan orsaka svårigheter om den 

inte är anpassad till barnens fysiska förutsättningar. Sammanfattningsvis är 

specialpedagogiken ett flervetenskapligt fält där framförallt det socialpsykologiska 

fältet är centralt. Det gäller att försöka se helheten, där pedagogen kan hjälpa till att 

koppla ihop och se sambanden mellan det som påverkar barnet (Fischbein & Österberg, 

2003) 

2.8 Tidigare forskning om 

funktionsnedsättningar, föräldrastöd 

och habilitering 

Val av forskning 

Jag har valt att under detta avsnitt beskriva en del av den forskning som jag har tagit del av i 

mitt arbete med uppsatsen. Mina val består av både föräldraskap, barnens känslor, barns och av 

föräldrars behov, syn på funktionsnedsättning, samverkan när barnet börjar förskolan, 

habiliteringsplanering, teamarbete, föräldrautbildning i förändring och specialpedagoger inom 

habiliteringen. Dessa forskningsområden ryms inom två av de kunskapsfält som beskrivits i 

Kyléns (1986) helhetssyn, det psykologiska och sociologiska områdena. 

Gustavsson (1985) har genom sin forskning försökt förstå vad barnets funktionsnedsättning kan 

innebära för föräldrarna. Fokus ligger delvis på hur föräldrarna tvingas att förhålla sig till ett 

förändrat föräldraansvar. Barnets funktionsnedsättning innebar bl.a. att de måste söka personliga 

lösningar för att hinna med egna livsprojekt som karriär och annat utanför familjelivet. De hade 
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också svårt att förena föräldraskapet med rådande samhällsideal. De ökade kontakterna med 

vården gjorde att de kände krav från vårdpersonal som lade sig i deras ”livsval”.  

Livssituationen gjorde att särskilt höga krav på kompromisser ställdes på dessa familjer. 

Socialstyrelsen (1989) konstaterade i en intervjuundersökning av 100 familjer där ett barn hade 

en funktionsnedsättning att föräldrar oavsett socialgruppstillhörighet upplevde arbetet med att ta 

hand om sitt barn lika tungt. Däremot var möjligheten till avlastning och stöd beroende på vad 

olika boendeorter erbjöd, avgörande för livskvalitén i vardagen.  

Högbergs (1996)  avhandling handlar om hur vuxenvärldens konstruerande av det 

handikappade barnet inverkar på barnets möjligheter att utvecklas. Den första delen bygger på 

studier av hur synen på barnet med funktionsnedsättning påverkas av det samhälle och den 

tidsanda som barnet befinner sig i. I den andra delen av avhandlingsarbetet intervjuade hon 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning och personal inom omsorgsnämndens 

distriktskontor (senare habiliteringscenter). Den övergripande forskningsfrågan var om det går 

att uppnå genuin ömsesidighet i mötet mellan föräldrar och personal. Högberg formulerar i sina 

slutsatser tre teman som utkristalliserar sig i mellanrummet mellan individ och samhälle: 

 Den politiska gränsen – kroppens politik. I det politiska handlandet vill man undanröja 

hindren för ett gott liv. I det goda samhället har individen rättigheter. Men inget 

samhälle kan bära en oändlig konsumtion av rättigheter. Mötet mellan personal och 

föräldrar präglas av en dubbelhet. Det bildas olika överlevnadsstrategier inför att bära 

detta ansvar som kan leda till en kamp mellan personal och föräldrar. 

 Den existentiella upplevelsen att få ett handikappat barn. Föräldrar vittnar om att det har 

förändrat deras värld totalt, att möta en gräns eller sitt öde. För personal väcker mötet 

med föräldrarna och barnet existentiella frågor, att ana hur det kan vara att leva med en 

funktionsnedsättning. Personalen ska härbärgera motsägelsefullheten mellan dem och 

föräldrarna. Mötet präglas av sårbarhet och nakenhet, att se och bli sedd av någon som 

representerar omgivningens syn på föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.  

 Eliminering av handikapp.  Genom kollektiva reparativa strävanden blir barnet föremål 

för objektivering. Om den funktionshindrade utvecklar sina resurser så långt som 

möjligt kommer han vara som alla andra. 

Högberg (1996) ställer också frågan om vad som främjar möjligheten att mötas. Hon pekar på 

en bättre teoretisk förståelse av habiliteringens väsen. Det gäller både den habiliterande 

processen och de yrkesspecifika delarna. Tydliga och trygga ramar gynnar enligt Högberg 

(1996)  möjligheten att mötas. Det kan också behövas ett förtydligande av begränsningen av 

rättigheter. Hon tar också fasta på att definiera habiliteringens lägsta mål, nämligen att hjälpa 

familjer med funktionshindrade barn till ett fungerande vardagsliv som överensstämmer med det 

som de hade innan barnets födelse. En gemensam reflektion och att värdera den gemensamma 

uppgiften och vilka möjligheter som öppnas i det gemensamma samtalet. Hon formulerar en 

sociodynamisk pedagogik. Socio- står för att relationerna inom habiliteringen som främst är 

sociala. I begreppet dynamisk lägger hon att relationerna präglas av både medveten och 

omedveten kommunikation. Kunskap i praktik och teori om den sociala dynamiken mellan 

vårdgivare och vårdtagare är nödvändig. Professionell kompetens som utgår från gedigen 

yrkesspecifik kunskap är också en viktig del. Likaså professionell förståelse av relationen 

mellan individ och samhälle. Vidare lyfter hon fram fyra olika moment; idéhistorisk 

undersökning, idékritisk undersökning, individuell tolkning av verksamhetens uppgift, samt 

handhavande av relationer (Högberg, 1996). 
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Om samverkan och föräldrars möjligheter till inflytande när barn med funktionsnedsättning 

behöver särskilt stöd i förskolan berättar Sjöberg (1998). Hennes utgångspunkt är intervjuer 

med föräldrar till fjorton förskolebarn, kommunens handläggare och personal vid 

habiliteringscentren i Stockholm. Hon har också tagit del av och analyserat förskolornas 

handlingsplaner för de 14 barnen. Studiens slutsatser visar att det ser mycket olika ut i olika 

kommuner och stadsdelar. Det saknas riktlinjer och ramar för hur samverkan ska se ut. Nästan 

alla föräldrar ansåg att deras inflytande över förskolans och habiliteringens insatser och arbete 

med barnen inte fungerade. Hon kom också fram till att specialpedagogernas uttryck att ”arbeta 

på föräldrars uppdrag”(Sjöberg, 1998,s.66) innebar att personalen vid habiliteringen inte gör 

något utan att begära föräldrars tillåtelse. För att nå längre i samverkan skulle det behövas nya 

mötesplatser för föräldrar, barnomsorgs- och habiliteringspersonal.  En annan slutsats är att en 

gemensam helhetssyn av barnet med ett funktionellt perspektiv vilket innebär att stödet riktas 

mot det barnet redan gör och kan. Barnet skulle då kunna använda sina resurser bättre och 

oftare. Med hjälp av sina egna resurser och resurser i närmiljön skulle barnet då kunna fungera 

bättre i sin vardagsmiljö, vilket skulle vara det övergripande målet. 

I FN:s barnkonvention skriver man om nödvändigt stöd i form av lämpliga skyddsåtgärder för 

barn och föräldrar. Tidigare forskning som hos Carlhed (1998) visar att arbetet med barn och 

familjer inte var tillräckligt familj- och närmiljöorienterat. Insatserna riktades för mycket mot 

barnen, och var inte baserat på familjernas behov. Föräldrarna sågs inte som en resurs eller 

arbetspartner. En lösning menar Carlhed är gemensam utbildning och fortbildning för föräldrar 

och personal som leder till gemensam problemlösning. Goda relationer och bemötande. 

Familjeorientering och noggrann uppföljning. Habiliteringens mål bör vara klart formulerat och 

värderingar/ filosofi bör stämma med verkligheten. Här framkom en diskrepans mellan 

upplevda behov och tillgänglighet.  

Lundström (1999) menar att föräldrar till barn med ett funktionshinders samspel främst är av två 

slag. Det tidiga samspelet med barnet och samspelet med experter. De attityder och värderingar 

som föräldern möter är avgörande för föräldraskapet. Utifrån Sterns (Lundström 1999) teorier är 

fyra olika teman centrala: 

 Att hålla barnet vid liv – Duga som förälder. 

  Att kunna ge sitt barn en psykisk miljö som är utvecklingsbefrämjande – Kommer 

föräldern att älska sitt barn? 

 Om man kan skapa ett stödnätverk – För att hålla barnet vid liv och älska det. 

 Identitet – Går det att hitta sin nya roll? 

Föräldrarna är oftast i kris när de får beskedet om barnets funktionsnedsättning och bär på en 

stor sorg. Habiliteringens viktigaste roll är att erbjuda ett stödjande nätverk, avlasta bördor. 

Förhållningssättet är att föräldrar blir sedda och respekterade. Att föräldrar får möta andra 

föräldrar, habiliteringens föräldragrupper kan vara ett komplement till Öppna förskolan. 

Lundström menar också att varje habiliteringscenter ska kunna erbjuda föräldra- barngrupper 

för att ge möjlighet för föräldrar att komma och leka med sitt barn och dela erfarenheter med 

andra. Detta bör ges ett mycket större utrymme i habiliteringsverksamheten. En annan viktig 

synpunkt är att normaliseringen tar över, vilket innebär att föräldrar blir bemötta som att allt är 

normalt och  att barnet är som alla andra. Det leder då till att den som behöver mer inte får det 

den behöver. ”Att vara jämlik är att ha rätt till mer när man behöver mer” (Lundström, 1999 

s.88)  
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Även Larsson (2002) fann att varje familj är unik med sin egen familjehistoria och sitt sätt att 

lösa problem. Det fanns en sorg över funktionsnedsättningen. Många sjukhusvistelser och oro 

över framtiden. Både existentiell oro, och praktisk oro över boende, att resurser skulle tas ifrån 

familjen och barnet m.m.  Barnets funktionsnedsättning har också inneburit en annan syn på 

tillvaron och skapat glädje i livet. Sammanfattande behov var bl.a. flexibilitet, kontinuitet, 

samordning, trygghet och upplevelser med jämnåriga för barnet.  

Bernehäll (2004) menar att ansvaret för barnen i dagens moderna samhälle vilar tungt på 

föräldrarna. Det innebär ofta ett omfattande vårdarbete som kräver stöd. Hon har bl.a. forskat 

om behovet av avlastning i olika former. Ett generellt och brett stöd som sätts in tidigt har visat 

sig vara av vikt (Bernehäll, 2004).  Stödet bör följa familjerna under uppväxtåren och kan skifta 

i olika perioder beroende på varje enskilt barn och familj. Hon ställer frågor inom vilka områden 

det är som familjerna är i behov av ett bättre stöd. I sina slutsatser kom hon fram till att 

avlastningen i många avseenden brast. Hon påtalar också behovet av ett personligt ombud, för 

stöd och kontakt med olika myndigheter. En person som ska fungera som spindeln i nätet med 

kunskap om olika rättigheter och med en samordnande funktion. 

Gravt funktionshindrade barn ofta med flerfunktionshinder handlar Hautaniemis (2004) 

avhandling om. Hon har med utgångspunkt från analyser av videoinspelningar velat förstå 

barnens känslouttryck och deras speciella sätt att förstå sin omvärld. Hon har i sin analys tagit 

hjälp av filosofiska teorier och resonemang. Hon vill genom detta öka förutsättningarna att 

förstå barnen och deras sätt att samspela. Hon fann att känslan är central i barnens livsvärld, 

både för den kroppsliga och språkliga förståelsen. De barn som hon studerade visade en rik 

repertoar av känslouttryck, kroppslig kompetens för att utforska sin värld. De söker kontakt och 

strävar efter att påverka situationen och samvaron med andra. De har utvecklat en 

kommunikativ kompetens. Utifrån detta vill Hautaniemi lyfta fram ett förståelseinriktat sätt att 

se på barn med grava funktionsnedsättningar som hon menar står i samklang med föräldrars och 

andra närståendes synsätt. Ofta vet föräldrar mycket om sina barn och hon menar att de teorier 

som professionella använder ska så nära som möjligt anknyta till föräldrars förståelseperspektiv. 

Avslutningsvis pekar hon på svårigheten att i ord beskriva det som i handling sker i barnens 

livsvärld.  

Med utgångspunkt från barns lek har Gabrielsson (2005) undersökt hur de olika yrkesgrupperna 

inom habiliteringen talar om barns lek. I analysen fann hon att de talade om leken på två sätt 

dels med ett gemensamt habiliteringsspråk och dessutom ett yrkesspecifikt språk som beskriver 

leken utifrån olika aspekter. En slutsats av detta är att det bör finns utrymme för ett genuint 

möte mellan de olika yrkeskategorierna. Detta kan leda till att de olika yrkesföreträdarna i 

teamet söker att gemensamt omforma det egna synsätten till ett, nytt gemensamt i vilket 

perspektiven vidgas.  

Tornmalm (2005) har i en D-uppsats studerat om föräldrautbildningen inom 

habiliteringsverksamheten kan förändra föräldrars praktiska handlande. Hon har med ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv följt fyra deltagande föräldrar under en tremånaders kurs. Hon 

menar att föreställningar i vardagslivet styr föräldrars handlingar. För att få till en förändring i 

handling måste dessa föreställningar förändras. Studien visar att samtliga föräldrar visar 

förändring under kursens gång samt att man kan urskilja intentioner till ett förändrat handlande i 

framtiden. Tornmalm talar vidare för en ökad kunskap om kunskapsteori som en tankehjälp för 

teamet. Vidare poängterar hon vikten av att utgå från individen där hon/han befinner sig och 

ifrån ett delaktighetsperspektiv.  
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Larssons (2001) avhandling handlar om den service som skapas kring familjer med barn med 

funktionsnedsättningar. Inledningsvis tar han upp att den samhälleliga servicen formats av en 

kombination av den rådande politiken och den historiska utvecklingen. Han hänvisar här till 

Simeonson och Baileys uppdelning av fyra olika interventionsideologier med olika roller för 

föräldrar och familjer. Det är en verksamhet som utgår från är Early Childhood Intervention, en 

amerikansk verksamhet. Den första består av ett program som innehåller träning i form av 

åtgärder (interventioner) som utförs av en terapeut. På 70-talet betonandes föräldrars delaktighet 

i programmet. Rollen var då relativt oklar. I den tredje formen betraktades föräldrar som 

medterapeuter. I den fjärde formen som kom på 80-talet och betraktades familjer som delaktiga 

med betoning på olikhet och empowerment som innebar att familjerna skulle utveckla egna 

resurser för att leva det liv man själv väljer. På 90-talet handlar det om full delaktighet i 

samhället, kvalité i den offentliga servicen och för det tredje om individuella planer. Larssons  ( 

2001) utgångspunkt är att beskriva vad som faktiskt sker kring enskilda familjer och barn. Det 

pågående organiserandet i servicens leveranspunkt är det fenomen som är ämnet för hans 

avhandling.   Med servicens leveranspunkt menar Larsson de tre platser där det aktiva 

organiserandet kan urskiljas. För det första sker det vid möten där personal och föräldrar deltar, 

med förskolepersonal som sammanhållande nyckelperson i vardagen runt barnet, för det tredje 

organiserandet kring hjälpmedel och träningsredskap. I detta aktiva organiserande kan det bildas 

en gemensamt uppbyggd förståelse och delad erfarenhet mellan några få personer. Det kan bli 

till ett möte där relationerna och samspelet kan göra att nya perspektiv och lösningar (i 

kombination med reflektion och förtrogenhet med det egna handlandet) kan synliggöra 

realistiska handlingsalternativ. 

Sedan SPI (specialpedagogiska institutet) övertagit utbildning och handledning till förskolor och 

skolor har habiliteringens specialpedagoger arbetat mer med barnen och familjerna. Detta blir 

tydligt i Åmans (2006) forskning om hur specialpedagoger bidrar med sin kompetens i 

habiliteringsarbetet.   Åman utgår från reflekterande samtal i arbetslag s.k. fokusgrupper mellan 

de olika yrkesgrupperna på habiliteringen. Tonvikten läggs på interaktionen. Här framkommer 

vikten av att varje barn och förälder är unik och behöver råd och stöd efter just deras 

individuella behov. ”Timing” är avgörande och att erbjuda pedagogiska lösningar och idéer vid 

rätt tillfälle i stunden (Åman, 2006). Den specialpedagogiska kompetensen på habiliteringen 

innefattar kompetens om barn med olika funktionshinder. Familjesamverkan och 

tvärvetenskapliga kunskaper genom arbetet i arbetslaget. Det framkom vidare att 

specialpedagogen hade en samlande helhetssyn på barnet och familjen. De utgick från barnens 

rätt till delaktighet och lek och en normal vardag för familjerna. Specialpedagogerna var de i 

teamet som pedagogiskt anpassade de andras insatser och utredningar. Pedagogernas förmåga 

att tala ett vardagligt språk och förklara och förenkla det medicinska språket var en annan 

värdefull förmåga enligt Åman. Professionsaspekterna var: samhällsnytta, kunskapsbaserad 

problemlösande förmåga, legitimitet och autonomi.  Specialpedagogen har framförallt betydelse 

i en kombination av socialt och pedagogisk kompetens (socialpedagogik) (Eriksson & 

Markström, 2000). Den kompetensen har utvecklats i tvärprofessionell samverkan, och i det 

familjenära arbetet. Utifrån den förändrade yrkesrollen har man börjat tala om 

habiliteringspedagog. De bärande ”elementen” som Åman talar om är specialpedagoger med 

förtrogenhetskunskap, praktisk klokskap eller fronesis. Leken har fått en alltmer undanskymd 

plats. ”Barngruppsverksamheten är på drift i teamet ” (Åman, 2006,s.258).  Specialpedagogerna 

själva säger sig efterfråga forskning om den speciella kompetensen, lekarbetet och lek som tidig 

intervention/insats. 
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Specialpedagogens roll är också gränsöverskridande. I leksituationer är pedagogen specialist 

och leder arbetet. Åman menar också att specialpedagogisk kompetens karaktäriseras av social 

respondivitet som ger förmåga till anpassning, till nytta för barn och familj, liksom för teamet 

och organisationen. För pedagogen som yrkesgrupp innebär det att professionsstrategier uteblir 

och att kompetenskaraktäristika står tillbaka. Uppdragets villkor förändras också över tid bl.a. 

då den statliga myndigheten Specialpedagogiska Institutet (SpI) övertar den specialpedagogiska 

konsultationen till förskolorna. Pedagogerna har genom åren anpassat sig till uppdragets 

föränderlighet. Förskollärare är en socialpedagogiskt betydelsefull yrkesgrupp, pedagogens 

kompetens är framförallt relationell. Yrkesgruppens kompetens utvecklas inom tre fält med 

specialpedagogik, förskolepedagogik och habiliteringskunskap som tre grundläggande 

kunskapsområden. 

Lundström (2007) formulerar utifrån sin avhandling som bygger på tidigare videoinspelningar 

av samspelssituationer samt intervjuer om föräldrarnas upplevelser och föräldraskap, 

specialpedagogens förhållningsätt: Att tro på och lyfta fram barnets och förälderns resurser och 

förmågor, dessutom att stötta samspelet, leken och lusten i en god miljö. I den avslutande 

diskussionen beskriver hon föräldrars pendling mellan att göra och att vara.  Det lilla barnet och 

föräldern behöver ”bara vara” i leken (inte låta träning och mål dominera). Habiliteringen 

handlar om ett lärande för att kunna leva med det som hänt och det som funktionsnedsättningen 

innebär. Vilken pedagogisk grundsyn är styrande när det gäller synen på funktionsnedsättningar, 

är en fråga hon ställer. Hon menar att föräldrar behöver stöd i sin omhändertagande roll.  Vidare 

att specialpedagogen har tilltro till förälderns kompetens, inger hopp om framtiden, men också 

insikt i hur det kan kännas att ”bli utkastad från världen” (Lundström, 2007). Avslutningsvis 

menar hon att blicken för barnet troligen är det allra viktigaste i den professionella 

yrkesutövningen. 

Planering som social process är i fokus när Högberg (2007) granskar habiliteringsplaneringen 

som ett verktyg för att styra och effektivisera verksamheten, genom samordning, uppföljning 

och utvärdering. Planeringen ska också syfta till att den enskildes inflytande och delaktighet i de 

insatser som ges ökar. Inom habiliteringsverksamheten är planen också tänkt att ha en 

samordningsfunktion. Hon har i den första delen utvecklat teorier som gör det möjligt att 

analysera planering som ett generellt socialpsykologiskt fenomen. Begreppet ”kommunikativ 

verksamhet” är centralt. Högberg bygger sin undersökning på två fallstudier där hon följt två 

habiliteringsplaneringar genom videoinspelade habiliteringsplaneringar samt genomfört 

intervjuer om de medverkandes åsikter om habiliteringsplanering. Hennes slutsats var att både 

personal och föräldrarna anpassade sig till de övergripande målen att producera planer. I detta 

försvann barnperspektivet. Högberg föreslår istället att teamarbetet bör utgå från reflekterande 

analyser av de sociala processer som utspelas i vardagen. Att teamet både överskrider och 

utmanar sina revir. Med barnet bästa i fokus ska olika insatser föregås av teamets reflekterande 

analys för att insatserna ska bli meningsfulla och bli en del av den helhet som är barnets 

livsvärld. Den första analysen sker tillsammans med föräldrarna och barnet och undersöker 

problemområden och svårigheter. I nästa fas analyserar teamet insatserna med barnets bästa i 

förgrunden. Konkreta förslag formuleras, som sedan presenteras för föräldrarna och anpassas till 

familjens livssituation. Man ställer sig frågan om hur meningsfulla och genomförbara insatserna 

är för familjen. Istället för mål formuleras en arbetshypotes. Detta gör att när man har provat 

insatsen finns det utrymme för att utvärdera eller förändra insatsen beroende på barnets aktivitet 

och delaktighet i den. Detta gör att barnets bästa hela tiden finns med i arbetet. 

Den svenska habiliteringen som människobehandlande organisation har Bohlin (2009) 

undersökt i sin avhandling. Syftet var att ta reda på hur de yrkesverksamma ser på sitt arbete och 
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de behandlingsmetoder som används. Genom att undersöka hur träningsmetoden konduktiv 

pedagogik har påverkat habiliteringsverksamheten ville hon belysa habiliteringens form, 

innehåll och målsättning. Hon ville också ta reda på hur barnhabiliteringen skapar legitimitet 

och löser dilemman i samband med detta. I slutsatserna beskrivs olika dilemman och 

ambivalenser som tre teman:  

 Spänningen mellan den medicinska diskursen och den sociala/pedagogiska diskursen. 

 Spänningen mellan föräldrainflytande och expertkunnande  

 Kompetensfrågor, som handlar om att alla habiliteringens ”insatser” ska utgå från 

evidens baserad forskning och ska kunna gå att ”mäta och väga”. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är försöka beskriva vad som är specifikt för den specialpedagogiska yrkesrollen inom 

habiliteringen.  Mitt syfte är också att försöka belysa den förtroendekunskap/tysta kunskap som 

finns hos specialpedagogerna. 

Mina övergripande frågeställningar är därför:  

 Hur ser specialpedagogens roll ut inom habiliteringscentren i Stockholm? 

 Vad innehåller deras förtrogenhetskunskap/tysta kunskap? 
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4 Metod 

4.1 Metodansats 

Jag har valt att ta reda på mer om ett av specialpedagogens verksamhetsfält genom att göra 

halvstrukturerade djupintervjuer. Motivation för mitt val finner jag hos Kvale (1997, s.70) som 

menar att: 

”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter 

och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld.”  

Min avsikt är att lyfta fram specialpedagogernas eget språk, därav relativt många citat i 

resultatet. 
 
Som metod är intervjuforskningen ett hantverk som till och med kan ses som konst. 

Det finns rekommendationer att utgå från men forskningsintervjun kan anta många olika former 

då det ju handlar om mänskliga samtal och möten. Att vara väl insatt i ämnet, ha väl 

genomförda och genomtänkta förberedelser är en del av det som kan göras.  Dessutom att kunna 

fatta metodbeslut på en reflekterad nivå kan vara till stor hjälp i forskningsprocessen. 

Svårigheten med att intervjua är att det inte finns några standardiserade regler att utgå ifrån 

(Kvale, 1997). För övrigt lägger Kvale hellre tonvikten på kunnande, färdighet och 

hantverksskicklighet. Han menar också att det paradoxalt nog har visat sig att det är bättre med 

några få genomförda intervjuer för att få generell kunskap än ett större antal. Även Trost (2010) 

menar att det är bättre att begränsa sig till ett litet antal intervjuer, för att få bättre överblick och 

ett hanterligt material.
 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju är en intervju som leder till att vi får beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld där avsikten är att tolka meningen med det som berättats. Innebörden 

d.v.s. hur människor skapar mening i sina liv hur de upplever och tolkar strukturerar sitt 

vardagsliv är i fokus. (Kvale, 1997). Forskningsintervjun är ett samtal som har ett syfte och en 

struktur. Det skiljer sig mot ett vardagligt samtal då det är forskaren som definierar och 

kontrollerar samtalet. Ändå bygger den på omsorgsfullt ställda frågor och ett aktivt och lyhört 

lyssnande. På detta vis vill forskaren få nya, väl genomlysta kunskaper. Målet med forskningen 

anser Kvale är att respondenten berättar en historia som kan ge nya insikter och kunskap till den 

som tar del av berättelsen. Ett dilemma och en möjlighet är att nya dimensioner av fenomenen 

kan dyka upp under processens gång.  Bell (1993) menar också att de flesta halvstrukturerade 

intervjuer ger utrymme och frihet för respondenten att prata om det som är av vikt för henne 

eller honom. En viss struktur i intervjun kan i någon mån ge garanti att alla teman och 

ämnesområden som intervjuaren vill få med, tas upp i samtalet. 

4.2 Datainsamling 

Mitt intresse för att forska om habiliteringen utgår från att jag har uppfattat att 

specialpedagogernas yrkesroll är ett kunskapsfält där alla de kunskapsområden jag tidigare 

arbetat med sammanföll. Som jag kunde förstå innehöll den just ett möte mellan barn med 

funktionsnedsättningar, föräldrar, specialpedagogik och socialpedagogik. Detta tillsammans 

gjorde att jag ville komma närmare det mötet. Inledningsvis hade jag också en tanke om att 
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intervjua några av de föräldrar till de barn jag haft i gruppen på förskolan och vad 

specialpedagogen betytt för dem. Jag började sätta mig in i området genom att läsa Ögonblickets 

pedagogik (Åman, 2006) och sedan Ett barn är oss fött (Lundström, 2007). Utifrån deras 

referenser började jag sedan söka litteratur som intresserade mig utifrån forskningsämnet. Jag 

formulerade en första intervjuguide både med frågor till föräldrar och till specialpedagoger. Jag 

genomförde sedan en provintervju med en god vän som är förälder till en ”tjej” (20 år) med 

stora funktionsnedsättningar. Syftet var då att öva, testa min intervjuguide och för att prova 

tekniken kring inspelningen. I ett senare skede bestämde jag mig för att avgränsa mig till att 

enbart intervjua specialpedagogerna.   

4.3 Etiska aspekter 

I mina intervjuer har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

20029). Jag har utgått från de fyra huvudkraven, vilka framtagits dels för att skydda de 

deltagande individernas integritet och som ett stöd för forskaren i planeringen av sitt arbete. 

Utifrån informationskravet har jag för varje respondenten både noggrant informerat men också 

återkommit till om vad de uppfattat som syftet med studien. Jag har informerat om frivilligheten 

och deras godkännande av inspelningen. 

Samtyckeskravet har för mig inneburit att jag i första hand intervjuat de specialpedagoger som 

själva hört av sig till mig. Två stycken har jag själv kontaktat men noga informerat om både mitt 

syfte och bakgrund men också om frivilligheten i att medverka. Det tredje kravet 

konfidentialitetskravet, har för mig inneburit att jag utifrån att habiliteringscentren i Stockholm 

inte är så många, hela tiden behövt tänka på att det inte kan framgå vem som sagt vad inom den 

egna organisationen. Det fjärde kravet nyttjandekravet innebär att mitt material inte får 

användas annat än i forskningssyfte. Jag har också informerat om att det endast är jag som 

kommer att lyssna på materialet och att jag kommer att radera intervjuerna så fort uppsatsen är 

klar och godkänd. 

4.4 Studiens deltagare 

För att få specialpedagoger att intervjua vände jag mig till en av cheferna vid habiliteringen i 

Stockholm Jag formulerade en förfrågan om att få några intresserade som var villiga att ställa 

upp på intervjuer. Hon skickade ett mejl vidare till alla enheter som i sin tur skickade ut detta till 

alla habiliteringscentren i Stockholm. Dessutom kontaktade jag de ansvariga för den månatliga 

yrkesträffen och fick möjlighet att själv delta för att berätta om mitt syfte med intervjuerna och 

för att själv kunna få ställa en förfrågan om någon var intresserad av att ställa upp. På detta sätt 

anmälde sig några direkt. Några kontaktade mig via e-post och två stycken kontaktade jag själv 

för att få tillräckligt många. 

Mina informanter är åtta stycken. En av specialpedagogerna är verksam i ett autismteam men 

har tidigare arbetat som specialpedagog på ett av habiliteringscentren.  

4.5 Intervjufrågor 

Följande frågeställningar har legat till grund för intervjuerna: 

 I vilket sammanhang/kontext/omgivning verkar specialpedagogen? 
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 Vad ingår i specialpedagogens yrkesroll på habiliteringen? 

 Vilka insatser erbjuder man barn och föräldrar? 

 Vilka specialpedagogiska metoder används? 

 Finns det ett specialpedagogiskt förhållningssätt? 

 Arbetar specialpedagogen föräldrastödjande? I så fall, hur ser stödet ut? 

4.6 Intervjuernas planering 

Jag bokade in tider för intervjuerna med specialpedagogerna vartefter jag fick kontakt med dem. 

Några av specialpedagogerna tog själva upp att jag kanske också kunde intervjua deras kollega 

på samma habiliteringscenter. Jag bestämde mig dock att börja med dem som själva visat 

intresse för att delta.  Efter att ha intervjuat sex specialpedagoger tog jag själv kontakt med en 

sjunde och utgick då från att få en geografisk spridning inom habiliteringscentren i Stockholm. 

Den åttonde specialpedagogen kontaktade jag utifrån att hon hade uppdraget som sakkunnig i en 

grupp sammansatt av alla yrkesgrupper inom habiliteringsteamet. Hennes uppgift består i att 

vara rådgivande kring specialpedagogiska frågor och habilitering. I den uppgiften är hon direkt 

underställd chefen för hela habiliteringen i Stockholm. Man ska bl.a. vara uppdaterad med ny 

forskning, nya metoder och diskutera det med de andra i gruppen. Syftet från min sida med 

detta var att få med hennes fördjupade reflektioner (som jag trodde) kring specialpedagogiken. 

Jag frågade informanterna var de föredrog att bli intervjuade och presenterade några möjliga 

alternativ, såsom på Lärarhögskolan, vid min arbetsplats eller i en lokal som jag ordnat. Alla 

valde då att intervjun skulle ske i ett samtalsrum på deras egen arbetsplats.  

För min egen del avsatte jag en halv dag till varje intervju. Jag ville vara väl förberedd så att jag 

hade bästa möjliga koncentration och närvaro vid intervjutillfället. Varje intervju tog cirka 1,5 

timme med ett introducerande och avslutande parti för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för samtal.  

4.7 Intervjuernas genomförande 

Vid intervjun hade jag min intervjuguide med mig. Jag berättade för den intervjuade att jag vid 

behov kanske skulle snegla på den för att ge mig stöd för att både hålla tiden och för att checka 

av att jag fått med de områden jag avsett i intervjun. Någon gång ville specialpedagogen ha 

intervjuguiden i föreväg för att förbereda sig själv. Jag erbjöd alla att liksom mig själv ha 

intervjufrågorna i rummet vid intervjun. Samtliga avböjde men någon sparade guiden till efteråt. 

Några av specialpedagogerna erbjöd mig material efter intervjun som foldrar om 

habiliteringsplaneringen, grupper, specialpedagogens uppdrag. 

Efter att jag tydliggjort syftet med intervjun och de fått ställa frågor till mig började jag 

intervjun med att be dem berätta om sig själva och sin yrkesbakgrund. Därefter gick jag vidare 

till att fråga om vad yrkesrollen innehöll för dem. Detta var en vid fråga som gjorde att 

berättelsen kom igång. Med min första informant frågade jag mycket om specialpedagogens 

kontext/sammanhanget som specialpedagogen verkar i. I varje ny intervju byggde jag sedan på 

information om sammanhanget och frågade inte om eller gick inte vidare i sådant som 

upprepades på likartat vis.  Till alla har jag ställt frågor om de använder några metoder i sitt 

arbete. Dessutom om det finns något specialpedagogiskt förhållningssätt och om och hur de 
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arbetar föräldrastödjande. Mitt syfte var inledningsvis att belysa specialpedagogens 

föräldrastödjande roll, då min c-uppsats handlat om föräldrastöd. Under arbetet med att 

tematisera intervjuerna upptäckte jag att mycket handlade om förtrogenhetskunskap. Utifrån 

denna insikt omformulerade jag mitt syfte till att fördjupa mig i förtrogenhetskunskap och 

teorier om tyst kunskap. Detta innebär också att mina intervjufrågor inte innehåller direkta 

frågor om förtrogenhetskunskap. Utifrån förtrogenhetskunskapen har jag sedan valt teorier för 

att kunna analysera resultatet 

4.8 Databearbetning och tolkning 

Trost (2010) menar att det i bearbetningsfasen inte finns några standardiserade tekniker, utan 

fantasi och kreativitet är i stor utsträckning bra hjälpmedel. Tre steg kan dock urskiljas. Först 

samla in data, därefter analysera dem genom att läsa igenom sina intervjuer. Man kan också 

fundera på vad man såg och hörde under intervjuns gång. Slutligen har man att tolka sitt 

material. Dessa steg sker växelvis och griper in i varandra. Ett problem vid tolkningen kan vara 

att forskningsfrågorna inte formulerats tydligt nog. Det finns en mångfald av tolkningar. 

Bryman (1997) lyfter fram frågan om kvalitativ forskning i högre grad borde styras av 

teoretiska intressen. Det motsatta synsättet innebär att den teoretiska reflektionen är något som 

forskaren bör vänta med till ett senare skede i forskningsprocessen.  Han ställer frågan om det 

går att genomföra forskningen på ett teorineutralt sätt. Forskaren bör ständigt vara på sin vakt 

för bias (skevhet eller snedvridning) i resultatet. En kritisk inställning till tolkningen av data och 

ifrågasättande av sin egen praxis samt triangulering är nödvändigt för att uppnå slutsatser med 

goda belägg för sina åsikter (Bryman, 1997). 

Några tolkningsproblem som Kvale (1997) tar upp är på vilken nivå tolkningen ska äga rum. Är 

det textens bokstav eller andan som ska tolkas? En tredje problem är om det finns en riktig 

tolkning av texten eller finns det olika tolkningar? Ett annat problem är att forskningsfrågorna 

inte formulerats tydligt nog. Kvale talar också om tre tolkningssammanhang: självförståelse, 

kritiskt sunt förnuft och teoretisk förståelse. Självförståelsen innebär vad de intervjuade själva 

upplever och menar med ämnet.  Kritiskt sunt förnuft kan sägas innebära att införa en allmän 

kunskap om uttalandets innehåll som gör det möjligt att berika och vidga tolkningen av det 

sagda. Den teoretiska förståelsen innebär att använda sig av en teoretisk ram för tolkningen av 

ett uttalandes mening.  De frågor som uttolkaren kan ställa till intervjuerna tydliggörs på detta 

vis utifrån tolkningssammanhanget. Vid tolkning utifrån ett teoretiskt sammanhang blir 

validiteten (giltigheten) om teorin är giltig för det undersökta området. Kvale beskriver också 

meningskoncentrering och meningskategorisering vilket jag arbetat med vid bearbetningen av 

intervjuerna. I korthet innebär meningskoncentrering att pressa ihop långa uttalanden till kortare 

och mer koncisa formuleringar. Meningskategorisering innebär att intervjuerna samlas och 

struktureras i olika kategorier 

Efter att jag skrivit ut mina åtta intervjuer hade jag en textmassa som bestod av cirka 80 sidor 

text. Arbetet med att skriva ner vad respondenterna berättat innebar också för mig ett intensivt 

lyssnande där jag om och om igen, då jag skriver relativt sakta, återupplevt det som 

specialpedagogerna har berättat. Därefter har jag strukit under meningar som talat till mig på 

olika sätt. Efter detta har jag samlat dem i olika kategorier, med olika färger. Jag har på detta vis 

försökt att hitta olika teman. Dels några som handlat om mina direkta frågeställningar. 

Dessutom har jag funnit nya teman. Jag har också läst igenom varje intervju flera gånger både 

med avseende på att se helheter, men också samband och detaljer. 
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Under varje rubrik har jag sedan på olika sätt angripit materialet. Under några rubriker har jag 

haft en hel del citat som jag har arbetat med genom att ställa mig frågor som: Vad säger detta 

mig? Ibland har jag efter varje avsnitt formulerat ner reflektioner som jag sedan flyttat till 

analysen. Jag märker att ju mer jag arbetar med texten desto mer börjar den leva på ett helt 

annat sätt. En svårighet men också utmaning i forskningsprocessen är att hitta en struktur då 

materialet vandrar runt i cirklar och s.a.s. hänger ihop med varandra. När jag slutligen 

bestämmer mig för teorin är det lättare att relatera resultatdelen till något för att kunna göra en 

analys. Jag har också haft en del bekymmer med att en del av resultatet består av 

”bakgrundsfakta”. Andra delar som mer beskriver livsvärlden och sådant som 

specialpedagogerna tycker är svårt att sätta ord på har jag funnit det svårt att tolka. 

4.9 Giltighet och tillförlitlighet 

För att uppnå inre validitet eller giltighet rekommenderar Merriam (1994) ”triangulering” vilket 

bl.a. innebär att man använder mer än en metod eller datakälla och sedan kan innebära att man 

låter de intervjuade personerna ta del av tolkningarna, låta kollegor få ge synpunkter på 

resultatet, samt att man är tydlig med sin egen förförståelse och sina utgångspunkter. Även 

reliabiliteten, pålitligheten stärks på detta vis, framförallt av en noggrann beskrivning av 

studiens genomförande. Forskaren har också ett ansvar att forskningen genomförs på ett etiskt 

acceptabelt sätt och att själv ta ställning till varför man publicerar ett resultat är att 

rekommendera. En bra självkännedom är enligt Merriam ett bra riktmärke till hjälp i etiska 

ställningstaganden i forskningsprocessen.  

När jag skrivit ut mina intervjuer och kände mig relativt klar med resultatet bestämde jag mig 

för att ta ny kontakt med två av specialpedagogerna. Jag valde då en som är relativt ny i arbetet 

på habiliteringen och en som har arbetat länge för att fråga om de har möjlighet att göra varsin 

fallbeskrivning utifrån en familj som de har arbetat med. Jag ber dem då att mer konkret, i 

korthet beskriva hur de arbetar föräldrastödjande. Mitt syfte med detta är att få mitt material mer 

levandegjort. Jag frågade också om de hade möjlighet att läsa igenom resultatdelen, om 

materialet stämmer med deras syn på arbetet och om de vill komma med synpunkter.  Vilket de 

också har gjort.  
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5 Teori 

5.1 Val av teori 

Jag har tagit del av Åmans (2006) forskning om specialpedagoger inom habiliteringen. I den tar 

hon i teoridelen upp tyst kunskap/förtrogenhetskunskap. Dessutom utgår förskolans läroplan 

(Skolverket, Lpfö 98) som är det styrdokument som jag dagligen arbetar utifrån, också från 

förtrogenhetskunskap. I förskolans uppdrag talas om kunskap i olika former, såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa menar man förutsätter och samspelar med 

varandra. Verksamheten ska bl.a. utgå från barnens erfarenhetsvärld. Genom upplevelser i olika 

former med olika sinnen men också genom att samtala och reflektera ska barnet kunna söka och 

erövra kunskap (Lpfö 98). I ett gemensamt dokument om specialpedagogernas yrkesroll talar 

man om habiliteringskunskaper, förtrogenhetskunskap som utvecklas i yrket i teamarbetet inom 

habiliteringen (Specialpedagogens uppdrag, Handikapp och Habilitering, 2009).  Under de 

senaste åren betonas det också i förskolan, vikten av pedagogisk dokumentation och att avsätta 

tid för planering och reflektion. 

Filosofen Wittgenstein talar om att det finns kunskap som är ”unsagbar”, osägbar  

(Wittgenstein, 1961). Trots problemets komplexitet vill jag ändå försöka ge mina perspektiv på 

tyst kunskap som jag hos specialpedagogerna vill benämna förtrogenhetskunskap. För att 

fördjupa och reflektera kring yrkesrollen som specialpedagog väljer jag därför att analysera 

arbetet utifrån tyst kunskap/förtrogenhetskunskap, praktisk handling och reflektion. 

5.2 Fronesis 

Aristoteles och hans samtida delade upp kunskapsbegreppet i olika delar. Episteme, är den 

sanna kunskapen om världen. Techne är den konst och kunskap som finns i hantverk och 

tillverkande. Den tredje, Fronesis står för den praktiska kunskapen, handlingar i den mänskliga 

världen. Det kan också översättas med praktisk klokskap. Etik och handling knyts ihop då det 

inte går att följa någon regelbok. I varje enskild situation måste det göras en bedömning då det 

som är bra och riktigt kan skifta i olika situationer (Eriksson & Markström, 2000). Aristoteles 

menar också att erfarenheter tar tid att få. En person som besitter fronesis är öppen för nya 

situationer och emotionellt lyhörd. Fantasi, känsla och förnimmelse är också viktiga delar. 

Fronesis kan också betraktas som en etik där målet är ett gott liv och ett inkluderande av hela 

människan. Diskussioner om kunskapens natur ger oss en återkommande diskussion i den 

västerländska idéhistorien om vad man kan, bör veta och varför. Relationen mellan makt och 

kunskap är mycket aktuell i dagens kunskapssamhälle, där kunskap och utbildning i allra högsta 

grad ses som en nödvändighet för att konkurrera i en alltmer global värld menar Gislén, Kalat 

och Kalat (2006). 
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5.3 Tyst kunskap   

När man sedan början av 80-talet har diskuterat yrkeskunskapens natur har ”tyst kunskap” varit 

ett nyckeluttryck, menar Molander (1996). Inom Arbetslivscentrum har bl.a. Bo Göranzon och 

Thomas Tempte medverkat i forskningen. Frågor som: Vad är kunskap? Hur lär vi? 

Förhållandet mellan teori- praktik och tänkande- görande som oformulerad och oformulerbar 

kunskap är ett gammalt, filosofiskt problem. Att frågorna aktualiserades på nytt under 80-talet 

berodde framför allt på tre faktorer: den nya högskolan, datorisering av kunskap och insikten 

om att många sorters praktisk, förmedlad kunskap försvinner och är svåra att ersätta. Den 

dominerande kunskapsideologin bygger på en stark tro på vetenskapliggörande och att låta 

datorer ta hand om kunskapen. I den praktiska kunskapstraditionen däremot förmedlas och 

skapas kunskapen framförallt genom föredöme, övning och personlig erfarenhet. 

Arbetslivscentrums forskning uppfattades som en provokation och ledde till en polarisering där 

olika kunskapstraditioner kom fram i ljuset. Ytterst handlar spänningen om makten över 

kunskapsbegreppet (Molander, 1996). 

Tre olika aspekter av kunskap är kunskap från olika håll. Man kan då skilja på: 

 Påståendekunskap -teoretisk kunskap. 

 Färdighetskunskap – att kunna göra olika saker. 

 Förtrogenhetskunskap - kunskap i form av förtrogenhet med olika fenomen (erfarenhet). 

Klokskap/vishet.  

Man kan säga att kunskapens tysta former är att se, göra och vara, där uppmärksamheten är en 

nyckel (Molander, 1996). Även Ingela Josefson (1991) påtalar att uppmärksamheten, förmågan 

att se genom erfarenhet i praktiken förvärvas inte genom teoretiska studier. 

Göran Sonnevi (1991) formulerar i diktens form: ”Det finns många teorier, en enda praktik” 

Med dessa ord syftar han på att handlingen är oåterkallelig, definitiv. Handlingen sätter punkt 

och kan inte som i ett teoretiskt intellektuellt resonemang enbart försiggå i en språklig 

spekulation. Det praktiska intellektet är ett gestaltande intellekt. Teoretisk kunskap är 

förändringsbar och osäker medans praktikens kunskap är definitiv och påtaglig. Vi handlar på 

ett sätt och världen ändras. Handlingen är tydlig i kroppens rörelser, även om den kan påverkas i 

ord eller ingå i en process. 

I en studie av mästarundervisning i cello utkristalliserar sig tre viktiga moment:  

 Övning. 

 Reflektion (i den här situationen diskussioner om teknik) för att sätta ord på vad man 

gör i handling.  

 Ett personligt inträde i en tradition, d.v.s. kontexten, förutsättningarna, sammanhanget. 

Kunnandet finns i en skärningspunkt mellan dessa tre moment (Molander, 1996). Dynamiken i 

att lära kan sammanfattas i: att experimentera, och att pröva sig fram. En process som tar tid. 

Reflektion över det egna handlandet och sig själv. Växla mellan inlevelse och distans, växla 

mellan struktur, kontroll och vara öppen för det oförutsedda. Molander lyfter också fram 

kroppens betydelse då vi tar in människor genom kroppen och hur kroppen blir mött och 

förstådd är av avgörande betydelse för omsorgsarbete. Det behövs en insikt om vem man låter 

den man möter vara och vem man själv blir i förhållande till den man möter. Det är av vikt att 

kunna delta i ett kroppsligt möte med uppmärksamhet utan professionellt avstånd och vetande. 
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5.4 Kan man forska om tyst kunskap? 

Jag instämmer med Gustavsson (1993) som ställer sig den frågan och menar att man bör skilja 

på filosofiska diskussioner av praktikers kunskap och ett ökat vetande om praktikernas 

kunskapsbildning. Han efterlyser nya bidrag till forskning från olika perspektiv såsom 

pedagogers, psykologers, sociologer, etnologers och andra forskare om den praktiska 

verkligheten. Tanken att den praktiska verkligheten inte låter sig uttryckas i ord och i till och 

med skulle kunna förlora viktiga kvaliteter i en språklig uttrycksform delas inte av Gustavsson. 

Han menar att man bör skilja på i första hand diskussionen om lärande och hur praktiskt 

verksamma uppnår den kompetens som de behöver ha i sin profession. Den andra diskussionen 

handlar om hur olika professioner som upplever sig tystade kan förbättra sin position på 

arbetsmarknaden och i samhället. Han menar vidare att i forskning om praktikerns kunskap 

skulle man kunna inrikta datainsamling och analys på just berättelser från erfarna respektive 

oerfarna yrkespersoner som kan beskriva och ge intressanta upptäckter t.ex. i kritiska 

specialfall. Han ger exempel på att han i olika avhandlingsarbeten stött på att yrkespersoner 

eller lärlingar (nya i yrket) ibland återger sin praktiska kunskap genom att berätta om en viss 

händelse. Den påminner om historier vi berättar om vardagserfarenhet, enligt Gustavsson. 

Även Bergstrand (ref. i Gustavsson, 1993) pekar på att man genom forskningsmetoder som är 

lyhörda för människors tankar, synpunkter och erfarenheter kan beskriva det som tidigare varit 

osynligt. Utifrån öppna intervjusamtal eller observationer skulle man genom reflektion kunna 

analysera och värdera praktikers yrkeskunnande menar hon. Också Janik (1996) ser en 

möjlighet i konkreta exempel och fallstudier. Abstrakta resonemang och föreställningar om tyst 

kunskap ser han som meningslösa. Detta utgår från att han menar att tyst kunskap alltid behöver 

beskrivas utifrån konkreta exempel och fallstudier. ”Att tala om tyst kunskap är inte att utforma 

en teori om den utan att beskriva förtrogenhetskunskap” (Janik, 1996,s.49). 

När forskare på Södertörns högskola inom Centrum för praktisk kunskap (Bornemark & 

Svenaeus, 2009) ställer sig frågan; Vad är praktisk kunskap? menar de att det inte är en kunskap 

som exkluderar teoretiskt kunnande. Teorimedvetenhet kan tvärtemot vara ett krav. Det handlar 

om en kunskap som har flera och andra dimensioner. För den praktiska kunskapens företrädare 

kan det handla om att försvara vishetens, inkännandets, uppmärksamhetens och hantverkets 

värde i yrkeslivet. Detta står i motsats till de som menar att kunskap måste leva upp till 

hypotestestningens och evidensbaseringens krav. Vidare menar man att det handlar om att ge 

varje kunskapsform sin rättmätiga och relevanta plats i samhället. Den bör rymma en 

reflekterande kritisk potential och inte vara dömd till tystnad. (Bornemark & Svenaeus, 2009). 

5.5 Tyst kunskap utifrån Polyanis 

kunskapsfilosofi 

Rolf (1995) har utifrån Polyanis kunskapsfilosofi försökt klargöra begreppen tyst kunskap, 

personlig kunskap, praktisk kunskap, tradition och reflektion med hjälp av att utveckla Polyanis 

tankar. 

Polyani eftersträvar tre mål: 

 Klargöra förhållandet mellan kunskap, samhälle och mänskliga intressen. 
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 Upprätta människans värde genom att ge människan och hennes kultur en upphöjd 

ställning i kosmos. 

 Klarlägga förhållanden mellan auktoritet och förnuft på moralen och kunskapens 

områden.  

Den personliga kunskapen menar Polyani (enligt Rolfs tolkning) knyter samman individen med 

hennes kultur. Personlig kunskap är integrerad kunskap som kan fungera tyst men som har 

allmän giltighet. Personlig kunskap gör anspråk på en intersubjektiv allmängiltighet (d.v.s. den 

kan delas av flera i en liknande situation), den gör människan till en kulturvarelse (människan är 

inte enbart en fysisk varelse) och för det tredje vill han visa att den personliga kunskapen bygger 

på traditioner (d.v.s. vår nuvarande kunskap bygger på de erfarenheter som tidigare 

generationers människor fört vidare till oss.) Vi är utlämnade åt forna tiders okända auktoriteter. 

Det kulturella arvet överförs till oss genom språk, rutiner eller handlingsmönster. Polyani 

försöker enligt Rolf (1995) balansera tradition, individ, auktoritet och förnuft. Människan blir fri 

genom att reflekterat välja traditionsförmedlade ideal. 

I den tysta dimensionen möts kunskap och handlande. I den finner han ”tyst kunskap”, tacit 

knowing eller ”tacit knowledge”. Han menar vidare att den professionella kulturen förnyas och 

bärs upp genom ett samspel mellan öppen reflektion och kunskapens tysta dimension. 

Skillnaden från djurens imitation ligger i språket hos människans exempelinlärning. I 

exempelinlärningen knyts språkligt och ospråkligt samman i ett socialt samspel. Språket har ett 

flertal egenskaper som gör det möjligt att använda som redskap. En är fattigdomsprincipen, som 

utgår från att det måste vara möjligt att minnas språket. En annan princip är 

grammatikprincipen, som innebär att ord kan kombineras och få en innebörd utifrån de ord som 

ingår och hur de kombineras. En tredje princip är hanterbarhetsprincipen, språkets symboler 

måste kunna reproduceras, lagras, transporteras och omordnas så att det blir hanterbart. Språket 

har också egenskaper som förstärkningsförmåga och fantasihjälpmedel. Kunskapen är tyst, 

osägbar kan inte verbaliseras då den används som ett redskap för handling eller för att få ny 

kunskap. Tyst kunskap behöver inte alltid vara god, den kan också innebära fördomar och 

vanföreställningar. En central tanke är att kunskap kan fungera tyst utan att man har uttryckt 

den. Polyani har formulerat fyra argument för att språket inte är tillräckligt för att fånga in ett 

områdes tysta hantverkskunnande.  

För det första kan den enskildes vetande gå utöver vad språket innehåller då verkligheten är 

komplex. För det andra att det finns ett glapp mellan språk och individ där den enskildes 

vetande och kunnande går utöver vad språket innehåller. Det tredje argumentet innebär att den 

mest kvalificerade kunskapen inom vetenskaper, konst och professioner kommer före språket. 

Det fjärde argumentet är ett regressargument (som leder vidare i all oändlighet, 

motsägelsefullt?). För att behärska språkets knytning till verkligheten behövs kunskap om 

praktiken. På detta sätt bevisar Rolf att totaliteten av kunskap är omöjlig att passa in i ett språk.  

Han menar att Polyanis uppfattning om tänkandet pekar bort från språket. 

Rolf för fram en mängd kritik av olika uttolkare av tyst kunskap. Han pekar på om olika 

forskare verkligen gjort en grundläggande analys. Han menar att det brister i intellektuell analys 

och förenklade sanningar. Antiintellektualism har styrt arbetslivscentrums forskare och 

Wittgensteins efterföljare enligt Rolf. I en analys av tyst kunskap skiljer Polyani mellan fyra 

olika aspekter: 

 Den fenomenella aspekten. Tyst kunskap är kunskap som inte befinner sig i fokus. Den 

riktar vår tanke och varseblivning. 
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 Den funktionella aspekten. Det kringvetande som behövs för att vi ska kunna ha annan 

kunskap, redskapsaspekten. 

 Den semantiska aspekten. Ger oss ledtrådar till meningen med helheten. 

 Den ontologiska aspekten. Tyst kunskap om delarna bygger upp kunskap om helheten 

(Rolf, 1995). 

5.6 Praktisk kunskap  

Den praktiska kompetensen är grunden för vår förmåga. I våra aktiviteter under förskoleåldern 

läggs grunden för de ord som vi sedan använder oss i skolan. All inlärning bygger på praktisk 

kunskap. Genom att imitera handlingsexempel lär vi oss exempel som senare i livet gör att vi 

kan lära in muntliga och skriftliga exempel. Vi lär oss ”hur” innan ”vad.” Det krävs en hel del 

praktisk kunskap innan ett abstrakt tänkande över huvudtaget är möjligt. Praktiskt resonemang 

är handling. Det är ett slags kroppsligt tänkande. När vi lär oss att tänka med kroppen, blir vår 

identitet nära sammankopplad med vad vi kan praktiskt. Praktisk kunskap är något som vi är 

inte som i teoretisk eller formell kunskap något som vi har. Djupgående praktisk osäkerhet leder 

till otrygghet och t.o.m. till identitetsproblem. Skillnaden i mentalitet är annorlunda mellan 

människor i kulturer som inte lägger så stor vikt vid det skrivna ordet som hos de där en läs- och 

skrivkultur är viktig och värderas högt (Janik, 1996). 

Praktisk kunskap är typisk för den tysta kunskap som tar sig uttryck i en praxis som systematisk 

tillämpas av en grupp. I den praktiska kunskapen ingår att det finns regler men också att det kan 

finnas undantag. Frågan är när och hur jag bör göra det jag måste göra. Genom erfarenheten 

utvecklas en känslighet för nyanser och detaljer (Janik, 1996). I den praktiska kunskapen finns 

också en sorts intuitiv kunskap, som handlar om att handla på känn, ett slags tyst fungerande 

kunskap. Eneroth (1990,) uttrycker detta som att den personen ”är” sin kunskap. Den intuitiva 

kunskapen kan ses som en totalupplevelse, den uttrycker sig i hela jaget och framstår som en 

direktupplevelse. Enklare uttryckt, en upplevelse med alla sina sinnen. Eneroth (1990,s.63) 

definierar intuition som ”en förtätad kunskap om helheten, om det totala sammanhanget” 

Intuitionen kräver att man har en djup och omfattande kunskap om att vara i den aktuella 

situationen. Den erfarne har till skillnad mot nybörjaren skaffat sig erfarenheter, förmågor eller 

perspektiv som innebär att hon/han kan improvisera. För att kunna använda sig av både 

improvisation och intuition måste personen kunna släppa färdiga former och lösningar och 

istället ha mod att känna in situationens alla aspekter. Eneroth ser detta som en 

gränsöverskridande varseblivning. Detta kan leda till problemlösning och beslutsfattande som 

kan vara betydligt bättre än att utgå från logisk bearbetning och analys. 

De professionellas praktiska kunskap är förmåga till goda handlingar, som innefattar tre villkor 

Polyani enligt Rolf (1995): 

 Förmåga till handling. 

 Förekomst av vissa kvalitetskriterier. 

 Kriterierna utövas i handlandet. 

Det finns tre slag av praktisk kunskap; skicklighet, know-how och kompetens. 

Skill, skicklighet där utföraren själv kan bedöma om han lyckats t.ex.: simma, cykla och  hugga 

ved. Skickligheten är ofta sensomotorisk, det är färdigheter som lärs in genom egen erfarenhet. 
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Know-how, förmåga till handling i enlighet med sociala regler inom den aktuella kontexten, 

t.ex. skämt, god smak, innovationer och taktfullhet. Prestationens kvalité avgörs genom 

hänvisning till handling. Know-how är också ett intelligent handlande som förutsätter 

intelligens och omdöme. 

Kompetens = Know-how förenat med återkopplande reflektion som leder till problemlösning 

(Rolf, 1995).  

Dessutom kan dessa indelas i enkel och kvalificerad kunskap:  

 Elementär kunskap styrs av strikta regler. De är oftast entydiga och till för att lösa 

rutinuppgifter i en förutsägbar och stabil miljö. Den elementära kunskapen förmedlas 

vanligtvis i föreskrifter och information. Auktoriteter är de som sörjer för innovationer 

och nytolkningar Individen inordnar sig under reglerna. 

 Kvalificerad praktisk kunskap finns oftast utanför organisationen. Situationen 

karaktäriseras av att reglerna är vaga, mångtydiga och svårformulerade. De anpassas 

efter situationen. Eget nytänkande ingår, auktoriteter är generella och diffusa och utgår 

från yrkesutövarnas erfarenheter, uppfattningar och bedömningar. Kunskapsutövarna 

deltar i innovationer och nytänkande. Kunskap och auktorisation vilar på professionellt 

samvete som förenar innovation med kritik . ( Rolf 1995). 

En stimulerande beskrivning som formulerats av den amerikanske filosofen Dreyfus på vägen 

från lärling till mästare beskrivs av Janik (1996) i fem steg: 

Nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent utövare, skicklig utövare och expert. 

Nybörjaren, lärlingskapet är det första stadiet, präglat av ett regelföljande beteende. Här följer 

lärlingen regeln blint och gör bara det han/hon blir tillsagd genom att imitera ett 

handlingsmönster. Vissa regler införlivas genom upprepning eller drillning. Reglerna är 

ingenting annat än befallningar där kunskapsinnehållet etableras när det utförs. 

Avancerade nybörjare, kan följa instruktioner och tillämpa tekniker de lärt genom imitation. 

Fortfarande sker mycket med viss klumpighet och ”går det så går det”. 

En kompetent utövare har börjat ta in reglerna och kan relativt lätt följa dem Allt går nu 

smidigare. Den kompetente kan lära sig liknande uppgifter genom instruktion. Ännu är dock 

inte kompetensen tillräcklig för att klara av en kris eller behärska något oförutsett. På de sista 

två nivåerna skicklighet och expertis finns det reflekterande moment. Den skicklige utövaren 

kan improvisera utan kvalitetsförlust. Vid vilka situationer måste man hålla sig till regeln och 

när går det förändra med lika bra resultat. Experten kan uppfinna nya och nyskapande sätt att 

lösa arbetsuppgifterna. Ofta innebär det också skicklighet att analysera problem. Det finns också 

en säkerhet i omdömet. Mindre skickliga kollegor vänder sig till dem för att hitta och rätta till 

fel. Ofta är det också personer som aldrig slutar att lära sig mer. De är också ofta experter på 

inlärning och intresserade av processen. Skillnaden mellan den kompetente och experten är att 

den sistnämnde skapar en ny norm genom att lösa problemet på ett nytt sätt. 

5.7 Reflektion 

Schöns (1983) teoretiska perspektiv handlar om den kunskap som finns i människors 

handlingar. Han beskriver reflektion med tre begrepp: 
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 Reflection in action som bygger på en professionell självutvärdering. I handlingen 

handlar det om att ringa in, precisera och formulera problemet. 

 Reflection on action sker genom att efter genomförda arbetsuppgifter ställa sig 

utvärderande frågor. 

 Reflection for action fungerar sammanfattande och syftar till att få en bild av den totala 

situationen. Utifrån den utvecklas strategier för fortsatt arbete.  

Knowing in action, kunnande i handling innebär för Schön att veta mer än vi kan säga. Det är 

ett vetande som sker i handlandets stund.  

Praktikerns kunskap är ofta tyst och gäller komplexa förhållanden. Mycket handlar om att sätta 

ord på vad man redan vet. Ett reflektivt handlande används i situationer som är unika, instabila, 

osäkra och konfliktfyllda. I svåra, oväntade och annorlunda situationer behöver personen tänka 

över vad man gör. Reflektionen sker oftast ordlöst.  Reflektion i handling sker i stunden. Schön 

talar om en sorts konversation med situationen. Tanken kan störa handlingen då tänkande och 

handling är sammanvävda. När allt fungerar reflekterar man inte. Reflektionen kan ses som ett 

svar på störningen. Man behöver hålla sig öppen för det nya i situationen och reflektera över 

oväntade och önskade konsekvenser. Man kan behöva formulera om problemet. Ett verktyg i 

den utforskande processen är att utgå från tidigare situationer liknande den nuvarande och 

jämföra. ”Seeing as” handlar i ett första steg om att se likheter,( t.ex. genom en metafor) som en 

ingång till att skapa processer i tänkandet som sätter igång kreativitet och intuition. I nästa steg, 

doing-as handlar man i den nya situationen som man gjorde i den tidigare, liknande situationen. 

Schön menar också att praktikern skiljer sig från forskaren genom att som en skicklig 

yrkesutövare nöja sig med en lösning som är tillräckligt bra. Ett reflekterande i arbetet innebär 

att utsätta sig för osäkerhet, sårbarhet och att inte alltid ha kontrollen i alla situationer. Detta 

sammantaget ger en möjlighet att utveckla sin profession och yrkesskicklighet. 
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6 Resultat 

6.1 Presentation av resultatet 

Mitt material utgår från det som specialpedagogerna har berättat för mig i intervjuerna. Man kan 

säga att det utgår från deras sätt att berätta för mig som ju också är pedagog. Den första delen 

handlar om den kontext/omgivning specialpedagogerna finns i, specialpedagogerna använder 

sig då ofta av ett beskrivande språk. I del två handlar det om den egna yrkesrollen. 

Specialpedagogens resurser i form av förtrogenhetskunskap, kunskaps- och lärandesyn. Sedan 

följer de insatser, metoder och erbjudande de använder sig av i arbetet. Här är variationen i 

berättelserna betydligt större. De har inte så tydliga benämningar på vad de gör. Den tredje 

delen handlar om bemötande och förhållningssätt vilket de beskriver som en stor och viktig del 

av sitt arbete. I den sista delen är arbetet gentemot barn och föräldrar i fokus. Det är i dessa 

berättelser som de mest levande berättelserna finns. Uttryckssätten är rikare och blandas med 

starkare känslor både i form av glädje och sorg. 

6.2 Teamarbetet  

Arbetet med familjerna utgår från ett tvärvetenskapligt teamarbete med yrkesgrupper där både 

medicinska, sociala, psykologiska och pedagogiska professioner samverkar.  Arbetet i teamet 

byggs upp av teammedlemmarna själva. De yrkeskategorier som ingår är specialpedagog, 

psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. De olika yrkeskategorierna ger 

olika kompetenser, flera dimensioner och kompletterar varandra. Det karaktäriseras av en stor 

variation som utgår ifrån familjernas lokala behov och efterfrågan.  Detta ”matchas” av en fast 

struktur, där upplägg och mötesformer ofta återkommer i liknande form på varje 

habiliteringscenter. En dag i veckan är det mötesdag. Vid mina intervjuer framkommer det att 

det är samma veckodag, vilket gör att möten mellan de olika teamen inom habiliteringscentren 

också kan planeras in en sådan dag. 1-2 ggr/månad deltar en läkare (neurolog). Olika frågor från 

läkaren och teammedlemmarna ”aktualiseras” eller mejlas innan mötet. Dessutom har man 

också tid för kortare frågor. Olika barn tas upp i olika konstellationer utifrån vilka som just då 

arbetar med barnet och familjen. En gång i månaden har man arbetsplatsträff. Handledning är 

det en annan gång i månaden. Kuratorer och psykologer har dessutom egen handledning. 

Metoddagar, yrkesträffar är också något som sker utöver dessa mötesdagar. Varje termin, under 

cirka två dagar går teamet igenom alla inskrivna barn, hur läget är och vilka insatser som kan 

vara aktuella. Om ett barn haft tre kontakter görs en habiliteringsplanering tillsammans med 

föräldrarna. Vid få kontakter kan barnet skrivas ut. 

En specialpedagog berättar:   

”Det är mycket struktur i våra möten så det är intensiva dagar, det är mycket att gå igenom 

ibland är man helt slut.” 

Utifrån varje barn skriver man en habiliteringsplan som är ett gemensamt dokument där 

föräldrarna är delaktiga i att formulera målen. I habiliteringsplanen planeras omfattningen av 

habiliteringsinsatserna, hur samarbetet ska se ut och hur föräldrar vill vara delaktiga i barnets 
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habilitering. Tillsammans formulerar man vem som gör vad och planen följs regelbundet upp. 

FN:s Barnkonvention som utgår från barnperspektivet och familjens behov är vägledande i de 

gemensamma diskussionerna kring habiliteringsplanen. Dessutom har man ett gemensamt 

journalsystem som gör att dokumentationen blir samlad och sammanhängande. 

”Nu skriver vi journalanteckningar på vartenda besök vi gör, det skrivs i ett journalsystem 

som kan läsas av många, fast vi kan ju bara gå in och läsa på de barn vi jobbar med. Förr 

var det så att man skrev nog nästan bara en sammanfattning per termin.  Ja det är ju bra om 

du ska jobba med något barn då kan du gå tillbaka och läsa vad alla har skrivit om barnet 

då kan du få en sammanfattning.”  

Några talar också om att vara trygg i sig själv och sin yrkesroll. Eftersom yrkesområdena i 

teamet går in i varandra behöver man också vara prestigelös med öppenhet och nyfikenhet mot 

andra.  

”T.ex. att jag säger: Nej jag tror inte att det är bra att jag går in. Det kommer att behövas 

mycket mera. Nej, då byter vi! Då säger vi det till föräldrarna. Så vi är öppna och går in. Vi 

försöker dock att inte få in massor med folk samtidigt. Det är inget bra. Utan vi pratar hela 

tiden, det är öppet. Vem ska göra det här? Utan är det någon som är överbelastad och vi 

andra kan göra saker. Utifrån behoven ändrar vi vem som går in. Absolut, det är behovet 

som styr. 

Vikten av ett bra team, ett bra och stödjande klimat i gruppen och nödvändigheten av en bra 

handledning är något som återkommer i intervjuerna: 

”Det här är mycket bredare man har så många olika egenskaper som man faktiskt får 

använda sig av och man får väldigt mycket tillbaks samtidigt som jag inte skulle klara mig 

om vi inte hade handledning. För vi har otroligt knepiga föräldrar emellanåt. Så där så man 

känner att det här kan inte vara möjligt! Så här knäppt kan det bara inte vara. Bara för att 

man har ett barn som är funktionshindrad kan det inte bli så här. Det kan inte bli så här 

galet. Det finns så mycket som är olika som man måste jobba med men som är otroligt 

fascinerande, men då behöver man ett bra team, man behöver ha bra handledning för att det 

ska fungera bra. Annars skulle man ligga sömnlös om nätterna för att man inte kan lösa 

saker. Och ju mer ont om ekonomi det finns ute i kommunerna, ju svårare blir det. För det 

blir tuffare för våra föräldrar. Så att så ser det ut.” 

I teamet diskuteras olika förhållningssätt i olika situationer. Hur respektive yrkesgrupp kommer 

in. 

”Jag menar, ju mer vi i teamet känner varandra, ju lättare är det att informellt dryfta 

svårigheter i grupp. Att vi tar upp ett barn på en team konferens och säger: Hur kan man 

göra då? Då kan vi alla som kollegor bidra. Hur kan du göra? Har du provat? Vad hände 

när du gjorde? Testa att göra så här!... utan att man behöver gå in i det hela.”  

Olika föräldrar ställer också krav på teammedlemmarnas förhållningssätt i olika frågor. Detta 

gör att det krävs gemensamma diskussioner och ställningstaganden i teamet kring bl.a. etiska 

frågor, vilka metoder man använder m.m.  

”Jag tror var och en av oss får tänka för sig själv, men också mycket diskussioner att vi gör 

samma sak. Så kommer de föräldrar som vill ha en speciell sak, vill att vi jobbar med det. 

Då är det, hur ska vi bemöta dem? Så kommer de som vill ha alternativa saker. Hur ska vi 

göra där? För min del så tänker jag vad jag liksom har lärt mig av det här är att jag har 

ansvar som expert att säga vissa saker.”  

Några specialpedagoger tar upp verksamhetschefens påverkan på respektive habiliteringscenter. 

En specialpedagog säger: 
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”Jag hade en egen idé om vad jag ville göra. Så med min chefs goda minne, det här kan 

låta lite vanvördigt. Så jag brydde mig inte så mycket om vad de gör på andra ställen utan 

jag tänkte: Vad behöver vi göra här i teamet och vad behöver våra familjer här?” 

Flera av pedagogerna talar också om att under en period var pedagogrollen ifrågasatt bland 

cheferna. Detta ledde till att man arbetade fram ett gemensamt dokument som beskriver 

specialpedagogens uppdrag, kunskapsområden samt arbetsuppgifter på habiliteringscentret. De 

talar också om att den medicinska diskursen är dominant och självklar. En reflektion som någon 

uttrycker är att remisser och frågeställningar när ett barn är ny oftast formuleras av en läkare. 

Specialpedagoger som är nya i yrket ger en mer positiv bild än de som arbetat längre. De känner 

sig efterfrågade och menar att pedagogiken blivit tydlig för att den behövs. T.ex. nämns 

samverkan mellan läkare, psykolog och pedagog för personer med stora beteendesvårigheter, 

utvecklingsstörning och autism. 

 En annan specialpedagog berättar: 

”Sen tror jag det är lite olika på olika habiliteringscenter. Jag hör att det är andra som 

pratar om att det är bara det medicinska som räknas och så känner jag inte att det är här. 

Jag tycker inte att det bara är mäta och väga, mätbara resultat som räknas utan jag tycker 

att det psykosociala får ta en stor del. Och att det är en viktig del. Men jag hör en del andra 

som är mer stressade som känner sig mer hotade i sin roll. Det tror jag handlar om att vår 

chef här är kurator. Det är lite olika, vem det är som sitter som chef. Det är bara en teori.”  

Det finns också situationer när arbetet i teamet inte fungerar som man tänkt. En av 

specialpedagogerna berättar om en misslyckad lekobservation. Hon berättar att frågeställningen 

kom från habiliteringsläkaren. Det visade sig att informationen till alla i teamet var otillräcklig. 

Förberedelserna var inte tillräckliga och syftet var otydligt för både teamet och föräldrarna. 

Barnet medverkade inte i leken och deltagarna höll inte sina roller, så att man gick in och 

påverkade filmningen så att den blev ostrukturerad. Detta tillsammans gjorde att 

lekobservationen inte fungerade som det var tänkt. Lösningsförslaget från teamet var att börja 

om i en annan situation i hemmet. De förtydligade syftet och kom överens med föräldrarna om 

ett nytt uppdrag. 

”Det är inte ofta sådant händer men det visar på vikten av ett väl fungerande teamarbete.” 

En annan specialpedagog berättar: 

”I teamarbetet jobbar jag ihop med alla yrkeskategorier. Som med kuratorn t.ex. så kan jag 

vara med ibland vid första samtalet och framförallt med barn med Downs syndrom eller 

andra också. Sedan har vi habiliteringsplaneringar, då är det ju väldigt olika vem man har 

dem med. Sedan har vi den här gruppen litet syskon, då hade kuratorn och jag 

föräldragruppen ihop. Arbetsterapeuten det kan ju vara om det gäller kognitivt stöd, så har 

vi träffats tillsamman med familjen eller barnet. Det kan ju vara om någon vill ha 

specialpedagogiskt stöd om förhållningssätt eller kognitivt stöd. Logopeden samarbetar jag 

ofta med, Vi har ju grupp ihop, och vi har många barn som vi jobbar med kommunikation 

ihop, fast på olika sätt. Sjukgymnasten gör jag mycket hembesök med. Psykologen har jag 

skolstartsgrupp med. Så man samarbetar med alla mer eller mindre.” 

Ett exempel på en gruppverksamhet där alla i teamet är delaktiga: 

”Man har lite samling. Man sjunger någon sång. Man tecknar mycket. Så förklarar man 

alltihopa det här. Så beskriver man vad samling är, vad turtagning är. Hur man kan rikta 

fokus. Hur man håller kvar fokus. Hur man lär sig känna igen. Hur man lär sig att förstå 

hur något upprepas igen. Lite av det basala för småbarnen som är här. Då är det jag och en 

psykolog som håller i det. Sen är alla de andra professionerna också med.” 
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Sedan beskriver hon att de övriga i teamet har planerat sin del, t.ex. arbetsterapeuten en av- och 

påklädningshörna. Logopeden har En fruktstund där det ofta blir diskussioner om att äta, tugga 

och svälja. Sjukgymnasten gör en rörelsebana och specialpedagogen tar fram olika leksaker och 

material. 

Specialpedagogens roll i teamet 

Flera av specialpedagogerna säger tydligt att specialpedagogerna är inne på allas områden. 

Specialpedagogiken är det sätt de kan nå fram till barnet och föräldern med kunskapsöverföring 

d.v.s. hur de ska förmedla kunskaper till föräldern utifrån de olika professionerna i teamet. 

”Det gäller att hitta broar och se vad vi kan hjälpas åt med. Specialpedagogiken behövs för 

att nå fram till barnet och föräldrarna. Vad gör jag och vad gör de andra?... Du kan ju som 

t.ex. sjukgymnast som vi var inne på, komma direkt från grundutbildningen man är ganska 

ny i yrket, och även om man har erfarenhet så är du inte pedagog. Du har jättemycket 

kunskaper om det du vill förmedla och om det som ska komma barnen tillgodo, men hur 

gör man det då? Hur gör man det rent pedagogiskt? Hur får man det här barnet och den här 

familjen att medverka i det som jag som sjukgymnast tänkt ut? Det är ju pedagogik av alla 

och när det gäller den här gruppen av barn så är det specialpedagogik. Hur gör man och hur 

kan vi hjälpas åt?” 

Specialpedagogerna har tidigare, praktiska erfarenheter av att möta många olika barn och 

föräldrar.  De har oftast mött många olika familjer både med och utan funktionsnedsättningar 

De flesta har arbetat både inom den vanliga förskolan, särskolan, öppna förskolan eller någon 

specialförskola/skola. 

”Specialpedagogen är ju inne och tassar på alla de här olika områdena. Därför att det ligger 

i vårt uppdrag att göra det. Vi måste ha väldigt mycket kunskap utifrån vad andra 

yrkesgrupper gör. Det är ett problem när man kommer ny i branschen, för då har man inte 

den kunskapen och man får inte lära sig den heller. Då pratar du om habiliteringskunskap, 

den som utvecklas när man är i yrket. Det är en erfarenhetskunskap kan man säga.” 

Flera återkommer ändå till att i den egna yrkesrollen både i teamet och bland barn och föräldrar 

lär de sig nya saker hela tiden. 

”Man lär sig av varandra man blir aldrig fullärd.” 

De kan i vissa sammanhang känna sig ifrågasatta, trots att det pedagogiska uppdraget är centralt 

om man utgår från kunskapsöverföring. Det beror mycket på hur man lyckas komma in i teamet, 

vilken roll de får.  

”Men hamnar man i ett team där inte den här känslan att dela med sig av sina kunskaper 

finns, då blir det inte mycket till specialpedagogiskt arbete heller. För det kräver att man 

har jättemycket samarbete med andra om man nu ska jobba i team.” 

Alla specialpedagoger talar om att de arbetar med olika yrkesgrupper i olika sammanhang. T.ex. 

kring kommunikation, munmotorik och ätande tillsammans med logopeden. I stödsamtal ihop 

med psykolog eller kurator. Med sjukgymnasten kring rörelse, arbetsterapeuten om bestick och 

sittande i matsituationen. En del av utmaningen och glädjen i arbetet beskriver de som att det är 

att olika yrkeskompetenser möts, och att man lär av varandra. Specialpedagogerna lyfter ofta i 

intervjuerna fram att de andra i teamet också kan många olika saker. 

Att möta olika föräldrar och barn 

I intervjuerna framkommer att specialpedagogerna möter många olika barn och föräldrar. 

Spännvidden finns från föräldrar som vet precis vad de vill ha. ”De kan mer än vi” De vet 
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mycket om sitt barns funktionsnedsättning, är kanske aktiv i en föräldraförening eller annat 

nätverk. De kan vara både välutbildade och pålästa om funktionsnedsättningen. Motsatsen är de 

föräldrar som inte vet någonting. Som kanske kan vara nyanlända flyktingar, ibland analfabeter 

de kan inte det svenska språket, kulturen och hur våra myndigheter och lagar fungerar. Synen på 

funktionsnedsättningar är ofta vitt skild från deras hemland och tidigare erfarenheter. Barnen 

som tillhör habiliteringscentren har en fysisk, psykisk och/eller intellektuell 

funktionsnedsättning.  Detta innebär att specialpedagogerna möter barn med stora variationer av 

funktionsnedsättning. 

”Våra barn är ju barn med funktionshindret utvecklingsstörning, från mild retard till grav 

retard. Sen är det ju barn med rörelsehinder och barn med flerhandikapp.” 

Barnen kan också vara utvecklingsförsenade på olika områden. Barn med autism, ADHD eller 

Asperger har egna habiliteringsteam, men det är också vanligt med dubbeldiagnoser. Dessa 

team ligger centralt i Stockholm vilket ibland innebär att föräldrar väljer bort deras stöd och 

istället önskar stöd i närmiljön. 

Habiliteringscentrets upptagningsområde och vilka befolkningsgrupper som finns i området 

påverkar vilka familjer man möter. Dessutom har föräldrar till barn med funktionsnedsättningar 

vitt skilda förutsättningar och bakgrunder. 

”Personalen kanske tillhör ett språk, familjen ett annat. Förhoppningsvis någon 

svensktalande också som kan. Man kanske kan lite här eller engelska eller personal på 

någon annan avdelning. Och så tolkar då, men de finns ju inte där i vardagen. Så det finns 

ju mycket sånt där grus i maskineriet och det är lätt att det blir till stora stenar som är 

alldeles oöverkomliga. Men det, det måste man hantera!”  

”Vi möter olika människor. En del föräldrar är väldigt träningsinriktade. Det ska tränas och 

tränas. Och ibland kan det bli så att man måste säga: Men stopp och belägg! De måste få 

vara bara ett litet barn också! Sen om du får en nyanländ familj. Då kan man inte språket. 

Där de kommer ifrån kanske inte barnet fanns eller räknades. Man känner inte till det 

svenska samhället överhuvudtaget.” 

Gemensamma erbjudanden/Gruppverksamhet 

Inom habiliteringsverksamheten erbjuder man olika typer av gruppverksamhet. De kan rikta sig 

direkt till föräldrar och/eller barn. Grupperna för föräldrar sker oftast på kvällstid men ibland 

kan man också erbjuda andra tider. Under dagtid har man också olika grupper för barn. Då kan 

det innebära att antingen en förälder, assistent eller personal från förskola/skola följer med 

barnet till gruppen. Det finns också oftast ett litet utbud av kurser där man vänder sig enbart till 

personal eller till både personal och föräldrar. Jag ger här en kort beskrivning av de vanligast 

förekommande grupperna som vänder sig till föräldrar och förskolebarn. 

För föräldrar: 

Föräldrautbildning: Ett steg till 

Föräldrautbildning som syftar till att hjälpa föräldrar att sätta gränser och ställa relevanta krav 

på sina barn. Man utgår från vardagliga situationer som alla känner igen sig i och försöker 

utifrån varje familjs förutsättningar hitta strategier för förändring. Syftet är också att möta 

varandra. 
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Teckenstöd 

Ger en första inblick i hur och varför man använder tecken som stöd. Vänder sig även till 

barnets förskolepersonal. 

Föräldra-/ barngrupp för nya familjer 

Ge föräldrar tillfälle att träffa andra föräldrar i liknande situation. Innehållet bygger oftast på en 

sång- och lekstund. Därefter att man fikar och umgås tillsammans. Syftet är framförallt 

kontaktskapande. 

Syskongrupp   

En grupp som finns för syskon i olika åldrar till barn med funktionsnedsättning.  Syftet är att 

träffa andra barn med liknande erfarenheter, dessutom att få viss information, ställa frågor och 

ha roligt tillsammans. Parallellt med den yngre barngruppen träffas föräldrarna i grupp. 

Föräldrarna ges också en kort uppföljning av vad barngruppen pratat om eller gjort, så att de kan 

stödja sina barn i deras fortsatta tankar. 

Olika barngrupper såsom: 

Badgrupp 

Syftet är att utveckla kroppsuppfattning, ge vattenvana, rörelseglädje och träningsmöjligheter 

tillsammans med andra barn. Föräldrar får också tillfälle att träffa varandra. Det ingår oftast en 

sång och lekstund. 

Ridgrupp 

Gruppen ses som en sjukgymnastisk behandling. I behandlingen ingår träning av rörlighet, 

styrka, rytm och balans. Vid tillfällena finns också en social dimension där ridningen sker i 

grupp, i en annan miljö än den vardagliga (stallet eller i en hage) och i mötet med hästen 

Kommunikations- och lekgrupp 

Består oftast av en liten samling där det ingår sånglekar, ljudlekar, lyssningsövningar, 

finmotorisk träning och enkla begrepp. Oftast ingår också en lekstund och 

fruktstund/mellanmål. 

Motorikgrupper 

Motorisk träning under lekfulla former tillsammans med andra barn med liknande svårigheter. 

Skolförberedande grupp eller skolstartsgrupp 

En grupp som riktar sig antingen till rörelsehindrade barn men kan också vara för enbart 

utvecklingsstörda barn som ska börja i särskolan. För de rörelsehindrade barnen innebär 

skolstarten oftast att de blir inkluderade i en skola där de oftast är ensamma om sin 

funktionsnedsättning. Gruppen syftar därför till att stödja barn och föräldrar i den nya 

situationen och med de frågor som kommer upp. För barnen med utvecklingsstörning syftar 

gruppen mer till att introduceras i särskolans pedagogik och att delta i en samlings-, sång- och 

lekstund bland andra barn med utvecklingsstörning. Oftast ingår också en finmotorisk och 

grovmotorisk aktivitet samt en fruktstund.  
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Andra exempel som kan förekomma utifrån behov hos familjerna och kunskap hos personal 

inom habiliteringen är: 

Information om habiliteringen, tjejgrupp, sinnesstimulering, MFT Målfokuserad motorisk 

träning, olika språk- och kommunikationsgrupper, babymassage, Cope (föräldrautbildning), 

TAKK-utbildning (Tecken som alternativ kommunikation), dagkollo, materialverkstad, för att 

tillverka bilder, att bära och lyfta barn/ungdomar med funktionshinder, far- och morföräldrar. 

”Ja i de här grupperna som man har med föräldrar, så säger föräldrar ofta att det är så bra 

att träffa andra föräldrar. Oavsett om vi har teckenstöd eller ett steg till eller vad vi har och 

så det här” lillasyskon”. Så just det här att få möta andra föräldrar det kommer alltid upp 

som det viktigaste. I det utskicket som föräldrautbildningen har så skickar vi även med vår 

egen katalog. Då ger det ju lite ”hintar” till föräldrarna vilket utbud vi har.”  

Flera specialpedagoger talar om att i grupperna är föräldrar generösa och delar med sig av sina 

erfarenheter. Det är också mycket konkreta saker som kommer upp där de tipsar och hjälper 

varandra. Det hjälper också ofta föräldrar att få en struktur i sitt vardagsliv. Att träffa andra i 

samma situation ger en känsla av att det är på riktigt, det är inte bara i teorin. Några säger också 

att det är en vision inom habiliteringen att skapa mötesplatser. Barn och föräldrar kan få vänner 

där och kan ibland följa varandra ända upp i barnets skolålder. 

Specialpedagogerna tar också upp sina tidigare erfarenheter och utbildning om att arbeta i 

grupper bl.a. inom förskola/skola. 

”Där tycker jag att jag vet hur en grupp ska vara med en början och ett slut och något i 

mitten. Man kan inte bara samla ihop en grupp man ska ha en mening, ett innehåll, ett syfte 

och en struktur.” 

 Några talar också om ett förändrat arbetsätt i gruppverksamheterna. 

”Det här är liksom en förändring, det ligger i tiden. För 10 år sedan var det mycket mera en 

utbildning. Då hade vi en föreläsning ba, ba, ba… Där vi informerade. Och så i och för sig 

föräldragrupper, det hade vi förstås då också. Så att de fick mycket av varandra. Men idag 

är det mycket mera. Korta prat, låta dem prata med varandra. Aktivera dem till att vara 

med. Mycket mera aktiv publik.” 

6.3 Yrkesrollen 

Utifrån mina intervjuer av specialpedagogerna på habiliteringscentren framträder en yrkesroll 

som är mångfasetterad och varierad. Från att vara en stödjande funktion som erbjudit lekotek 

och lekmaterial till barn och föräldrar över till förskolekonsulent där stödet var att handleda 

personal i förskolan har yrkesrollen alltmer utvecklats till en specialist med spetskompetens 

med en bred och omfattande erfarenhet. 

I teamet är specialpedagogen den enda som har både en grundutbildning (oftast förskollärare) 

och en vidareutbildning (specialpedagog). Det är dessutom den enda i teamet som har en 

pedagogisk utbildning. Några av de intervjuade betonar den viktiga spindelrollen i teamet där 

deras kunskaper och erfarenheter i pedagogik bidrar till hur man kan förmedla och nå barn och 

föräldrar. 

En av specialpedagogerna uttrycker sig så här: 

”Basen ska kommunen på något vis svara för men vi på habiliteringen kommer med 

tillägget på specialistnivå.” 
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Man talar både om sin kunskapsförmedlande, rådgivande och stödjande/ handledande roll 

gentemot både föräldrar och förskola/skola, nätverk. Det framkommer också att man arbetar på 

föräldrars uppdrag. 

En yrkesroll i ständig förändring 

Sedan 70-talet har Hälsa och Habilitering inom Stockholms Läns Landsting genomgått tre 

organisationsförändringar. De specialpedagoger som varit med under den här tiden har själva 

upplevt att det ”varit en berg- och dalbana. De säger själva att yrkesrollen är ”luddig”. Den 

liknar inget annat yrke. Det är inte samma yrke.  De beskriver också att det tar tid att komma in i 

yrket. De specialpedagoger som varit länge i yrket beskriver alla den förändrade yrkesrollen. 

t.ex. är det gemensamma lekoteket med material som föräldrar och habiliteringscentren kunde 

låna nedlagt sen några år tillbaka. Materialet är utspritt och denna samlade, gemensamma 

kompetens kring lek och lekmaterial finns inte kvar. Specialpedagogerna, liksom de övriga i 

teamen har fått ett betydligt ökat antal familjer i sina kontakter. Dessutom har diskussioner om 

olika prioriteringar och direktiv kring detta också getts, som vägledning när det är omöjligt att 

hinna med alla familjer. Det framkommer vid intervjuerna att för några år sedan fick 

habiliteringsteamen direktiv om att alla nyinskrivna förskolebarn och barn med 

flerfunktionsnedsättningar är prioritering 1, de övriga är prioritering 2. De som inte hade så 

stora behov kunde då framförallt erbjudas gruppverksamhet. 

En specialpedagog berättar: 

”Det har ändrats väldigt mycket. Ändrat både inriktning och olika aspekter. Det har varit 

en liten berg- och dalbana för specialpedagoger och är så fortfarande. För att den här 

verksamheten är väldigt mycket medicinskt inriktad och det här pendlar upp och ner. Just 

nu upplever jag att det är mycket inriktning på diagnoser. Mycket barn med diagnoser.”  

”Förr i tiden så gick man runt och ”handledde” hette det fast man inte är handledare. Sen 

kom det här med att vi inte ska göra det, för det var kommunen som hade ansvaret. Men 

där var det några förskollärare som hade gjort det i trettio år, så det är klart de fortsatte med 

det. Om man är 50-60 år och har jobbat hela sitt liv med det, då gör man det. Och några 

som kommer nya gör inte det. Så det är lite olika.”  

Förutom de formella kompetenserna hos specialpedagogerna framkommer en bild av 

engagerade personer som verkar drivas av en inre idé, en vilja att utvecklas. De har växlat 

mellan direktarbete med barn och handledande funktioner. Flera har arbetat som förskolechefer 

under tidigare perioder men har sökt sig vidare i yrket. Personliga erfarenheter av svårigheter 

och funktionsnedsättningar är något som återkommer som bakgrund till varför de sökt sig till 

habiliteringen. När specialpedagogerna berättar om sin yrkesbakgrund och sina tidigare 

erfarenheter framträder yrkespersoner som inte har gjort så självklara val utan provat lite olika 

vägar. De har också fått kämpa för att skaffa sig den formella kompetensen ofta utan stöd av 

chefer enligt deras egna berättelser. Flera har också parallellt med yrket sökt 

kunskapsutveckling genom fortbildning och kurser. 

”När jag var liten hade vi en flicka i grannskapet, antagligen hade hon en hjärnskada. Hon 

var helt […], hon kunde inte röra sig och hon blev matad. Jag var där jämt.” 

”Jag har själv ett syskon med utvecklingsstörning. Många här har den bakgrunden.” 

Att komma in i yrkesrollen 

I habiliteringens struktur är man noga med att alla nyanställda har en mentor som stöd den 

första tiden.  Det innebär att man träffar en specialpedagog på ett annat team som har funnits 
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länge i yrket och tagit på sig mentorsuppgiften. De träffas ungefär någon timme i månaden. Den 

som är nyanställd kan då få reflektera kring sin nya yrkesroll med de frågor hon har. Ett sätt att 

komma in i yrkesrollen som flera nämner är just att gå dubbel med någon av de andra i teamet, 

för att lära känna barn och föräldrar. Flera specialpedagoger säger också att det tar tid att 

komma in i yrket, minst ett år bara för att få grepp om yrkesrollen och teamarbetet. De menar att 

det inte liknar någon annan yrkesroll de haft tidigare i sitt yrkesliv. 

De två specialpedagoger som arbetat kortast tid inom habiliteringen (1-3 år) ger mig två olika 

beskrivningar av hur de tagit sig in arbetet som nyanställda. De har bägge två lång erfarenhet i 

yrket som specialpedagoger på förskola/skola . 

En av dem berättar att hon gör sig förtrogen med miljön och materialet genom att städa 

lekförrådet och att tillsammans med andra förnya lekmiljön för barnen, i väntrummet på 

habiliteringscentret. Hon utgår sedan i mötet med barnet från en ”leksak” som hon använder i 

flera situationer.  Hon tar också på sig (för henne nya) administrativa uppgifter som hon tycker 

hon behöver träna på för att skaffa sig mycket färdighet kring detta. Att möta nya barn och 

föräldrar (oftast i hembesök) genom att göra ett besök tillsammans med någon annan i det egna 

teamet beskriver hon som ett bra sätt till kontaktskapande som också kan hjälpa föräldrar och 

barn vid nya kontakter. 

En annan specialpedagog berättade om hur hon kom in i arbetet på habiliteringen. Där hade det 

innan hon börjat saknats delvis både personer och bra arbetsmetoder. Hon startade då med att 

lyssna in och iaktta under den första tiden.  Hon ställde i teamet frågan: Vad behöver våra 

föräldrar här? Sedan formulerade de det tillsammans i teamet. Hon förankrade också vad de 

skulle arbeta med hos sin närmaste chef. När de andra förstod vad de kunde använda henne till 

beskriver hon det som att det bara sa: ”Slurp”.  

Det verkar också vara av vikt att ha någon form av tid med en annan specialpedagogkollega på 

habiliteringscentret. Då det bara finns en pedagog i varje team verkar det vara nödvändigt att 

åtminstone ha en annan kollega med samma yrke på habiliteringscentret. 

”Möten med barn och föräldrar är alltid nya men att komma in ensam och inte ha någon 

annan kollega att diskutera med det är tufft.” 

Trots detta framträder en bild av en yrkesroll som växer fram utifrån behoven hos barn och 

föräldrar i upptagningsområdet, det enskilda teamets förväntningar på en specialpedagog och 

kollega, samt de individuella egenskaperna och kunskaperna hos varje enskild specialpedagog.  

En konsultativ yrkesroll 

Under de senaste åren har specialpedagogerna också fått en alltmer konsultativ roll, från att ha 

haft kontakt med ca 15 familjer, har man nu kontakt med ca 50 familjer. Trycket på att öka 

effektiviteten är något som framkommer.  Administrationen har ökat då alla kontakter ska 

bokas, dokumenteras och kassaföras. Detta tar tid från arbetet med familjerna. 

”Mycket tid går också till administrativa uppgifter. Det är journaler som ska skrivas, det är 

bokningar som ska göras. Det ska kassaföras. Det har förändrats mycket om jag tittar 

tillbaka på de här åren är det inte samma yrke. Det som är samma är att vi kan barns 

utveckling.” 

Alla berättar också om sin konsulterande roll, som innebär stöd och rådgivning till i första hand 

föräldrar, men också att i samråd med föräldrarna stödja barnet i sin förskola/skola.  



 

39 

”Det ser så olika ut, nu jobbar man mycket mer konsultativt, man går inte in i rollen och 

sitter med barnet och tränar barnet utan nu är det att man pratar med pedagogen och 

observerar och diskuterar hur man skulle kunna lägga upp dagen. Hur man skulle kunna ha 

ett schema och få barnet inkluderat i leken, så arbetssättet ser annorlunda ut.” 

”Man pratar om att det är bra att gå på stenar och stubbar ibland istället för att sitta i vagn. 

Att vara ute och gå lite. Hur gör du när du matar ungen? Har du provat pipmugg?” 

”Om man inte hittar till toaletten själv eller inte vet vad som händer det bara kommer i 

blöjan. Hur ska man kunna veta det om ingen har jobbat med det. Om man har blivit matad 

och aldrig fått prova på och gegga eller ta med fingrarna. Hur ska man då kunna lära sig att 

äta själv och tugga om man bara får mosad mat. Det är mycket sånt här men det är kanske 

tyst kunskap. Det är viktiga delar för barnet, att få experimentera och prova, för att det ska 

hända något. Att påpeka det här att barn behöver ha stimulans genom leken. Vad barn 

brukar vara intresserad av för leksaker och vad de leker i olika åldrar. Det tror jag inte det 

är så många andra yrkesgrupper som pratar om. Det är inget medicinskt som kommer fram. 

Det är mycket tyst kunskap som vi håller på med – Vardagslivet!”  

Samverkan och nätverk 

”Sedan är det nätverk också. Vi knyter ihop. Träffar föräldrar, skola, socialtjänsten. Det 

kan vara flera partners t.ex. LSS handläggaren. Där är det inte att vi ska samordna men 

många gånger gör vi det, ibland gör socialtjänsten det. LSS kan göra det. Vi sitter väldigt 

ofta ihop. Beroende på hur barnet har det.” (LSS, Lagen om stöd och service) 

Flera specialpedagoger talar om att kontakten med förskola/skola är så beroende av vilka man 

möter. Vilka finns i arbetslaget runt barnet? Rektorers syn på stödet till dessa barn har stor 

betydelse för hur det ordnas resursmässigt, ekonomiskt och vilken kompetens 

förskolepersonalen har och får tillgång till. Kommunerna har väldigt olika resurser för barnen. 

”Det kan vara en jättebra skola. Vi har ingenting att säga, vi lär oss därifrån. Då är det 

ingenting att göra. Bara tacka och ta emot. Så finns det skolor som är bedrövliga, där 

läraren inte ens vet om barnet förstår bild. Det finns skolor som gör ont att se och där finns 

det hur mycket som helst att göra.” 

De talar också om att de olika rollerna gentemot kommunens folk inte är så tydliga. Det gäller 

att vara lyhörd även mot förskole- och skolpersonal, likväl som andra av kommunens 

representanter. Ibland får man dra sig tillbaka då förskolan inte ser behovet av habiliteringens 

insatser. Det är oftast nödvändigt med en gränsdragning mellan kommunens egna 

stödfunktioner t.ex. handledare som ofta kan vara en specialpedagog eller psykolog, talpedagog 

från kommunens resursteam eller stödteam.  

”Där har vi kontakter med kommunens specialpedagog, så att vi har lite koll på, när hon är 

inne och när vi är inne. Man kan fråga föräldrarna. Vilka har ni kontakt med? Att man 

belyser det här. För ju fler kockar desto sämre soppa.” 

Insatser/erbjudande 

Specialpedagogerna använder sig av varierande insatser och arbetssätt. De erbjuder barn och 

föräldrar och närmiljö flera arenor och forum. Flera av interventionerna sker tillsammans med 

någon eller flera av kollegorna i teamet. 

 Tidigt mottagande för barn som är under två år. Det används som introduktion och 

kontaktskapande som en första kontakt med teamet. Specialpedagogen är med ibland, 

ofta är det kurator och psykolog som gör ett tidigt mottagande. 
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 Lekobservation - en metod som används som start på teamarbetet.(för barn ifrån 2-3 års 

ålder). 

”Med ett barn som kan samspela då gör vi en lekobservation. Då är det jag som leker med 

barnet. Då har först psykologen och kuratorn tagit reda på vilken nivå barnet är på. Vad 

barnet gillar. Sedan så gör vi ett litet material som passar barnet, något pussel, en bok, lite 

sådana saker. Sedan observerar vi i det avgränsade rummet. Då gör vi något där man sitter 

still. Sedan kan man öppna upp, där vi har ett lekkök där man kan laga mat och så kan man 

bygga.” 

Observationen filmas och teamet och den andra föräldern sitter bakom en spegel i ett 

angränsande rum. Föräldrarna går iväg. Teamet tittar på filmen i detalj, diskuterar sekvenser och 

frågeställningar. Tar ut små sekvenser där det gått särskilt bra. Sedan kommer föräldrarna 

tillbaka, ofta samma dag. Då går man tillsammans igenom filmen sen har man ett samtal om vad 

man sett. I samtalet ingår också vad de behöver och hur framtidens samarbete ska se ut. Detta 

utmynnar också ofta i ett förskolemöte s.k. samverkansmöte där man drar upp riktlinjer för 

samarbetet, vilka behov barnet har och vilka yrkesgrupper som är viktiga samarbetspartners. 

 Olika tester och kartläggningar exempelvis PEP,(visar barnets generella 

utvecklingsnivå) Pedi (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) 

 Pedagogisk kartläggning som bygger på att lyssna in, observera och prova. 

”Det utgår från att jag följer upp barnet, träffar dem ser hur de utvecklas. Då blir min roll 

att föreslå: Vad blir nästa steg i processen? Att stimulera rätt. Ofta att bekräfta personal och 

föräldrar.” 

 Få igång tidig kommunikation och motivera för tecken genom olika 

kommunikationsmetoder ex. teckenkommunikation, Karlstadmodellen, bildstöd m.m.  

”Alla småbarn så sjunger man Imse, vimse, spindel på förskolan. Det gör alla barn. En 

vacker dag ser man att det kommer något. Barnet rör på fingrarna. Då kan du börja göra 

tecken. Visa barnet en bild. Peka på hunden när du är ute och göra tecknet hund. Och det 

kommer igång.” 

 Ge föräldrar och förskola stöd kring barns samspel, lek och lärande. T.ex. vid en 

försenad utveckling att lära sig i långsammare takt än andra barn genom upprepning och 

tydlighet. Hur barn lär sig.  Ge kunskap om bra och förstärkande material. Och 

möjlighet till kognitivt stöd.? 

 Få in grovmotorisk och finmotorisk träning i lek och samspel med andra barn. 

”En av de viktigaste saker vi har att göra är att omsätta det till lek som man inte tänker på 

att man gör, att hitta någon rolig lek där jag tränar min kropp eller min finmotorik. Det 

sysslar vi med varje dag. Om man måste träna på någonting kan man göra det ihop med 

kompisar.” 

 MI Motiverande samtal. 

 Motiverande samtal är en samtalsmetod och ett förhållningssätt för kommunikation. Det 

syftar till att öka föräldrars motivation till förändring och tro på sin egen förmåga att 

klara förändring. I metoden används en noggrann lyssnarteknik och givna 

samtalsredskap. 

”Det går ut på att inte tala om för föräldrar vad de ska göra utan att hitta dem där de är. Är 

de inte motiverade spelar det ingen roll hur bra vi är. Det finns olika tekniker. 



 

41 

Jättestrukturerade och fina tekniker. Man går hem med uppgifter och provar och pratar. Så 

det är inte bara att vi ska lyssna utan hur man gör det. Olika steg också, om man inte är 

motiverad alls så gör man vissa saker, om man är ambivalent så jobbar man med något 

annat. Om man är på gång med annat. Motivation är ett aktivt beslut. Det handlar mer om 

att man är tydlig med vad det betyder.” 

 Ett arbetssätt som några använder bl.a. med invandrarföräldrar med små barn som inte 

är så assimilerade i det svenska samhället beskrivs som, att först träffar föräldrarna en 

specialpedagog och psykolog. Därefter träffar man barnet hemma eller i förskola/skola 

och gör en första observation. Teamet träffas och diskuterar. Vad behöver mer 

kartläggas. De försöker gör kartläggningsperioden kort och begriplig för familjen. Den 

utmynnar i en första kort habiliteringsplan som teamet och föräldrarna enas om. Det 

första man ska börja arbeta med skrivs ner. Efter detta bestämmer man uppföljning efter 

en tydlig tidsplan. Arbetssättet innebär att man har fokus på barnet, tydlighet, kort 

kartläggningstid, en konkret handlingsplan med snabb uppföljning där man håller 

strukturen. Målet är att arbeta med konkreta och tydliga mål som man håller fast vid och 

som är begripliga för föräldrarna där det också händer något inom en rimlig tid. 

 MFT Målfokuserad funktionell träning. Innebär intensiv träning i 8 veckor. Den startar 

med att man intervjuar föräldrarna. Tillsammans sätter man upp ungefär 5 olika mål 

som oftast utgår från vardagssituationer med barnen. Syftet är att barnet ska lära sig 

förmågor i vardagen som är viktiga för barnet och föräldrarna. Man utgår från var varje 

enskilt barn befinner sig i sin utveckling för att ställa upp mål som är möjliga att nå på 8 

veckor.  I träningen finns olika yrkesgrupper med i olika situationer. Fördelarna för 

barnet är att de vuxna får ett gemensamt förhållningssätt och det skapar en tydlighet 

gentemot barnet. Allt sker också i samarbete med både föräldrar och förskola vilket är 

en förutsättning för att få delta i träningen. Den första och sista träffen sker utan barnen 

och här är också förskolan delaktig. Utifrån vad som hänt i träningen handleder 

specialpedagogen sedan förskolepersonalen och föräldrarna vidare i vardagen. 

 TBA Tillämpad Beteendeanalys. En av specialpedagogerna beskriver hur hon arbetar 

med detta för att förebygga problemskapande beteenden. Hon gör först en kartläggning 

genom att träffa och iaktta barnet i olika miljöer, i hemmet, på förskolan och andra 

aktuella situationer. Sedan bestämmer de i teamet vad de ska börja arbeta med. De ser 

oftast vilka beteenden det är stora problem med. Teamet funderar utifrån kartläggningen 

på vilka positiva beteenden hos barnet som kan stärkas. Utifrån detta arbetar de på att 

lära in nya positiva färdigheter för att ersätta de negativa.  

”Det här är också en nöt att förmedla till föräldrar. Då är det ju från konkret att jag är med 

och övar in lekfärdigheter för att så småningom dra mig ur för att se om föräldrarna själva 

kan anamma det här. Och så följer man upp efter ett tag för att se hur är det nu? Det här är 

inget qvick-fix, det här är att vända en oljetanker.”  

 En annan metod är att använda sig av kompensatoriska hjälpmedel eller annan 

anpassning för att bl.a. barnet ska hamna i mer jämspelta samspelsituationer 

(delaktighet) med de andra barnen på förskolan. 

Ett exempel med en gåstol: 

”Jag säger inte att barnet lär sig gå, utan det är det den vuxna ofta vill. Utan jag ser ju att 

barnet kommer upp i en nivå och får en annan översikt över hur rummet ser ut. Skaffar sig 

andra erfarenheter, får andra intryck och det ger ju annat samspel och kognitiv energi.” 



 

42 

Några andra metoder som används är lekarbete, bildterapi, babymassage, etiska samtal. 

Någon uttrycker sig så här: 

”Jag tycker personligen att det spelar roll hur man gör det. Metoden är en sak, man kan 

tycka mycket om barn som ska tränas så mycket. Men jag har träffat personer som har stor 

kärlek och värme som gör det. Då tycker jag att det är toppen för barnen. De utvecklas och 

lär sig och då får de också den här värmen och då är det jättefint. Gör man det väldigt 

rutinerat då är det inte bra och om man pressar barnet utan att vara känslig för signaler. ” 

Specialpedagogerna ger inga tydliga gemensamma svar på vilka metoder de använder. Svaren 

varierar från person och situation. Några uttrycker tydligt att lekobservation enligt dem borde 

vara något som alla team arbetar utifrån. Men i flera av de intervjuades team används det inte 

alls gemensamt. Däremot gör alla specialpedagoger egna enskilda observationer. 

En specialpedagog uttrycker en fundering:  

”Det tror jag är på gång, att man ska jobba mer med metoder som är granskade lite mera 

hur vi gör, så att man kan prata om förhållningssätt.” 

6.4 Kunskaps- och lärandesyn 

Utifrån mina intervjuer växlar uttrycken för specialpedagogernas kunskaps- och lärandesyn. 

Några uttryck handlar om ett möte med barnet. I hennes beskrivning handlar det om att hysa 

tilltro till barnet och att tro att alla kan.  

”Jag utgår från det salutogena, det friska. Jag tittar och bygger vidare. Vad blir nästa steg? 

Det tycker jag man växer bäst utifrån.” 

En annan uttrycker sig: 

”Att skapa något rum för lust, lek och liv. För det är där man lär sig. Det är där man 

kommer vidare.” 

En situation på förskolan som en specialpedagog berättar om:  

”Ett funktionshindrat barn kan du inte bara låta vara, du måste hjälpa det. Då blir det en 

viss träning som måste in. En del säger de vill inte, de är inte intresserade.” 

Hon beskriver sedan en situation när hon hjälper barnet att få erfarenhet av att teckna. Hon sitter 

då bakom barnet och håller i barnets händer för att forma tecken framför en spegel. Samtidigt 

får hon blickkontakt med barnet genom spegeln och kan då samspela, se barnets reaktioner och 

kroppsspråk. 

Andra uttryck handlar om att möta föräldrar: En föräldrakurs beskrivs som att det är korta 

stunder med information. Sedan att föräldrarna pratar med varandra och blir aktiva själva med 

egna uppgifter. 

”Använda alla sinnen, vara delaktig och aktiv själv. Tala om, är inte så stor hjälp. Man tror 

att man ska upplysa folk.” 

Efter en teckenkommunikationskurs för föräldrar händer följande: 

”För annars kan det vara så att det väcker nya tankar. Vad är deras behov? Som de här 

TAKK kurserna vi haft, så har man ju pratat om kommunikation överhuvudtaget. Efter att 

vi haft en sån kurs har vi haft materialverkstad, då föräldrar fått komma hit och göra bilder. 

Tillverka och sätta tecken till, så det ena kan ju ge det andra. Det är en grupp som kanske 

aldrig kommit fram annars.” 
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”Mycket av sådant som händer i vardagen kommer upp på såna kurser. Det var en mamma 

som sa. Ja vi har en sån stökig matsituation. Då sa en annan mamma: Vi har gjort så här att 

vi ställer alla karotter på spisen och så serverar vi. För när det var på bordet så bara åkte det 

nerom man skulle nå något man inte hade fått.” 

Andra specialpedagoger talar mer om att förmedla: 

”Specialpedagogiken är kunskapsöverföring, hur du ska förmedla kunskaper till föräldern 

utifrån de olika professionerna.” 

”Förmedla så mycket kunskap jag kan. Tydligt och hyfsat strukturerad. Ta saker i tur och 

ordning.”  

”Förmedla till föräldrar, hur man hjälper föräldrar att se utveckling i små steg.” 

”Förklara varför barnet gör si eller så. Göra för att underlätta för barnet”. 

Dessa beskrivningar utgår mer från situationer där specialpedagogen observerat och gjort en 

kartläggning av barnets utveckling och sedan försöker beskriva vilka insatser som ska till för att 

barnet ska utvecklas. Specialpedagogerna tar i intervjuerna upp hur olika föräldrars bakgrund, 

utbildning, etnicitet, språk, motivation m.m. är. Det framstår som en omöjlighet att i allmänna 

ordalag återge hur man förmedlar kunskap till en annan person då variationen är oändlig och 

utgår från varje barn och förälder. Dessutom innebär tystnadsplikten att de har ett ansvar att inte 

lämna ut någon familj. 

Specialpedagogik som kunskap 

Flera av specialpedagogerna menar att specialpedagogik är ett sätt att nå in till och möta barnet, 

där varje enskilt barn är unikt.  

”Skillnaden mellan speciallärare och specialpedagog i stort, det är att som speciallärare 

började man jobba med det som barnen hade svårigheter med. Har du svårigheter med 

matte så sitter du och jobbar med matte. Har du svårigheter med läsning så sitter man och 

jobbar med läsning. När man sen gick över till specialpedagogtankarna så gick man över 

till helheten med barnet och sen lägger man in det när man jobbar med barnets styrkor så 

man har lättare att jobba med det som är svårt. Man börjar i andra änden så att säga. Att 

jobba så, då blir det väldigt tydligt att man tittar på helheten kring barnet. Helheten då är 

det både familj, och det är farmor och farfar, moster och broster, skola/förskola och så 

där.” 

”Specialpedagogik innebär ofta inlärning i små steg. Vad måste man lära sig först och sen 

innan man kommer till det här. Vad behöver man kunna först och hur bryter man ner det i 

små steg och hur går inlärningen till.” 

 I de situationerna där föräldrarna upplevs omotiverade berättar flera om att det oftast är störst 

möjlighet att förändra i rutinsituationer t.ex. vid toalettbesök, måltider och av- och påklädning. 

Det är stunder som upprepas i vardagen och där samspelet mellan barn och föräldrar kan 

stärkas. 

En annan säger: 

”Det får inte bli en kakafoni av saker, det tycker jag är det svåraste att få folk att fatta att 

man ska göra en sak i sänder. Man kan inte både köra färger och former, allt på en gång 

utan man tar en sak i sänder. Det har erfarenheterna lärt mig, så är det.” 

”Det är vårt speciella område att man är rådgivare. Skolfrågor, inlärning och socialisation 

tror jag är mycket vår sak. Jag tror att man gör olika beroende på vad man har för 

bakgrund.”  
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Specialpedagogiskt förhållningssätt på habiliteringen 

Förhållningssätt till barn 

Kunskap och erfarenhet av barn och barns utveckling. Vilket gör att man kan möta barn och 

läsa av barn. Det handlar om vad man säger, hur man säger, hur man tar emot.  Kunna se 

helheten kring barnet och utgå från barnets resurser, det friska.  Vara lyhörd för den man möter, 

kunna fånga ögonblicket och ändra i det man tänkt.. 

”Jag utgår inte bara från motoriken och tar in de andra delarna sen utan jag ser hela barnet. 

För de andra så tror jag att man har sin ingång. Logoped, sjukgymnast eller arbetsterapeut 

och sen kanske man tar in de andra. Men jag tycker att vi ser kanske mer till helheten från 

början.” 

”Jag tycker att väldigt mycket är att lyfta det som är bra och låta det växa och utgå från 

barnets egna färdigheter. Det salutogena. Du kan aldrig börja med det som inte fungerar 

utan du måste börja ifrån där de är, på skarven. Det handlar mycket om att kartlägga och se 

och pröva och hitta den här fortsättningen och hitta det där men rätt som det är drar det 

iväg med även de allra svåraste barnen. Det är jätteroligt.”  

”När det blir väldigt mycket prat om träning så försöker jag ha fokus på lust och 

glädje…det handlar om livskvalité. Och vad tycker barn om? Jo, barn tycker om att leka, 

det måste få ha kul. Skönt och trevligt. Att föra tillbaka det fokuset från att nu ska vi träna. 

Det är så lätt att jag som specialpedagog också vill vara duktig och så att det ska kunna gå 

och mäta och väga, det jag gör att det blir prestation.” 

De talar också om att de behöver möta varje barn och förälder utifrån deras förutsättningar. 

 Förhållningssätt till föräldrar 

I mötet med föräldrarna kommer många livsöden och frågor upp. Det blir ofta ett existentiellt 

möte. Kontakten kan upplevas som en skör tråd där man måste möta varje barn och förälder 

utifrån deras förutsättningar. 

”Det är ingen självklarhet att man vill vara här. Det går inte på räls från början utan man 

får vara jätteflexibel. Hur ska vi möta den här familjen, så att det blir bra här?” 

  Inlevelse och förståelse i när livet har blivit annorlunda. 

   Kunna lyssna in föräldrar och slussa dem vidare i deras frågor och beslut. 

 Förmåga att se möjligheter och lösa problem, som en modell för inlärning och för att 

väcka hopp om framtiden. 

”Det gäller att ha bra kommunikation där man är, att föräldern blir bra bemött. Och här är 

det då extremt, därför att man inte delar språk många gånger så man kan inte ha den här 

normala kontakten.” 

Några av specialpedagogerna talar mer om sin ”expertroll”: 

”Jag tror inte det är skillnad på förhållningssättet men uppdraget skiljer sig. Det handlar ju 

om att jag ska förmedla så mycket kunskap jag kan till barnets anhöriga och närmiljö.” 

”I väldigt många sammanhang så måste man förklara varför barnet gör si eller så. Vad man 

kan gå in och göra för att underlätta för barnet. Det handlar om att titta på barnets hela 

situation och titta på hela barnets möjligheter att ta till sig olika saker.” 

”Vi säger att i Sverige jobbar vi inte med det, men om de frågar kan vi säga vad vi tycker. 

Jag tänker att de har rätt att välja, de får välja det om de vill, men de kan inte få det 
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härifrån.  Jag menar att min roll är att verkligen vara lyhörd mot föräldern. Det är inte jag 

som ska bestämma, det är de som ska bestämma. Och de ska ha det stöd de behöver från 

mig, utan att jag tappar min professionalitet och går med på allt. Jag ska upplysa men sen 

är det min roll att vara lyhörd. För de har rätt att vara olika precis som alla andra. Föräldrar 

med vanliga barn de väljer en massa olika saker.” 

Genom detta beskriver specialpedagogerna svårigheten i balansgången mellan att både ha ett 

uppdrag som ”expert ”med kunskaper och erfarenheter samtidigt med att vara en inkännande 

medmänniska.  

Förhållningssätt till förskola/skola/samverkande nätverk 

I intervjuerna framgår betydelsen av att också ha ett medvetet förhållningssätt till det 

samverkande nätverket som olika kommunala resurser, samordnare, förskole- och skolpersonal 

m.fl. Flera specialpedagoger talar om att resurserna i de olika kommunerna ser så olika ut. Deras 

egen roll som rådgivare och att tala om barnets behov eller på förälderns uppdrag är 

komplicerad. 

Någon säger: 

”Det gäller att lyfta eller bekräfta personalen på förskolan. Stötta i vad barnet kan. Vad 

behöver barnet för att inte gå tillbaka i utvecklingen” 

De talar om att det gäller att ha fingertoppskänsla och att vara lyhörd för vilket stöd de 

efterfrågar. 

En annan säger: 

”Man går runt i förskolorna och berättar hur det ska vara på gott och ont.”  

Det kan lika gärna uppfattas som kritik eller bristande förståelse för möjligheterna i en 

kommunal verksamhet. 

”Och lite grann, vad kan resurspersonen, vad har den för kunskap och vad kan man fylla på 

med? Det är ju hela tiden ett samspel. En del resurser tycker jag kan det här. Jag behöver 

inte dig. Så då får man backa undan. Man får vara känslig för det.” 

En del beskriver också att de fungerar som en länk mellan förskolan och föräldrarna.  

”Vad finns det i det här som förskolan jobbat fram som faktiskt fungerar som man skulle 

kunna föra över till hemmet och vice versa: Vad är det familjen har som skulle kunna 

fungera för att föras över?”  

Att förhålla sig till omvärlden, organisation och politik. 

Flera specialpedagoger talar om friheten att verka i en organisation som inte har de ekonomiska 

ramar och beslutsfattande som bl.a. LSS handläggaren, rektorer och kommunens samordnare 

har. De tar också upp hinder i kommunal verksamhet då t.ex. en arbetsledande rektor är ett 

hinder för att barnen med funktionsnedsättning får den förskola/skolgång som de behöver. 

Samtidigt finns det hos de som arbetat länge en frustration och försök till att aktivt påverka och 

förändra situationen för barn och föräldrar. 

”Det är en sak som är bra med habiliteringen, att vi sitter inte på pengarna. Jag tror att det 

betyder mycket, för att vi är mycket fria. Vi kan säga det vi tycker. Det är LSS som sitter 

på pengarna. Och kommunen och skolorna. De som sitter på beslut, om barnen ska gå till 

en annan skola. Vi är fria från det och det gör att vi kan säga det.” 
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De talar också om ett medvetet val att välja barn/föräldraperspektivet. De har provat på arbeten 

som arbetsledare men valt bort det. De talar också om att de känner av de vindar som blåser 

allmänt i samhället i form av attityder till funktionsnedsättningar och föräldraskap, kommunens 

olika resurser i form av personal, lokaler och budget. Flera av de specialpedagoger som arbetat 

länge tar själva upp hur de påverkas på metanivån i sitt arbete. 

”Det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Ibland är vi färdiga med att säga upp 

bekantskapen med vissa kommuner men sen så händer det något så det blir lite bättre ett 

tag. Man känner att: Åh vad härligt, men nu går det bättre. Så händer det saker igen de 

byter en rektor och så funkar det inte. Våra barn är väldigt beroende av de som leder 

antingen förskolorna eller skolorna. Vad finns det för rektorer på de här ställena för att våra 

barn ska ha det bra? Så att tar du en rektor som egentligen inte vill ha våra barn på sin 

förskola. Då får de inte heller personal som tycker det är kul med våra ungar och då har 

barnen det inte bra. För det blir ingen bra verksamhet.” 

Samtidigt beskrivs den egna organisationen bidra till kompetensutveckling och fortbildning. 

Arbetet är variationsrikt och omväxlande och sker på många olika nivåer. Det finns ett 

utvecklingsforum som gör det möjligt att ta tillvara olika frågor och idéer som man vill utforska. 

Man kan starta ett projekt där intresserade kan ingå i gruppen.  

”Om någon har en bra idé inom habiliteringen, tror jag det finns möjlighet. De är väldigt 

öppna för det. Sen om inget händer då tycker jag att man inte ska gnälla. Jag ser det som; 

Kom med ett konkret förslag! Vill du någonting, skriv ner det. Det finns folk som tar emot 

olika idéer. Det finns projekt, det finns möjlighet. Det var någon chef som sa, när du blir 

deppad, deppa inte utan gör en handlingsplan.” 

6.5 Barn och föräldrar 

Att arbeta utifrån barnperspektivet. 

Ingen av specialpedagogerna talar direkt om att arbeta utifrån FN:s barnperspektiv. Jag ställer 

ingen sådan fråga. Men när jag granskar mina intervjuer finns det många reflektioner om barn. 

Inledningsvis talar flera om att de inte längre är den som möter barnen så ofta eller tränar barnet. 

Däremot återkommer de till att de kan barn och barns utveckling. 

”Vi kan barn. Normala, friska barns utveckling.” 

De menar att de genom sin erfarenhet av barn, förskolemiljö och hur andra barn har det, ökar sin 

inlevelseförmåga och perspektiven på vilka behov och rättigheter som habiliteringens barn 

också har, som alla andra barn. Barn med funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att 

uttrycka vad de vill. Med perspektivet hur den stora gruppen barn har det, tydliggörs också 

denna grupps behov.  Specialpedagogerna lägger också vikt vid barnperspektivet i bemötandet 

gentemot barnet. Språket, uttrycksätten, närvaron och kroppsspråket är delar som samverkar. 

Det är ofta hur man säger, vad man säger, hur man tar emot som påverkar mötesögonblicket 

med barnet och föräldern. Samverkan i teamet och nätverket som utgår från barnets bästa är 

också något de tar upp. De lyfter i olika sammanhang fram frågan: Får barnet vad det behöver?  

De ger också beskrivningar av att barnet blir ”sett”, som de uttrycker det. T.ex. kan 

sjukgymnastens insatser att träna och behandla barnet oftare efterfrågas hos föräldrar. Träningen 

gör att föräldrar oftast avlastar sitt samvete och det blir en lösning på ”problemet” d.v.s. en 

önskan om att barnets funktionsnedsättning minskar. Specialpedagogens insatser däremot utgår 

från barnets perspektiv och handlar mer om tillgänglighet och delaktighet i sin vardagsmiljö 
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(hemmet och förskolan). Specialpedagogens insatser kan då innebära att stödja och främja olika 

samspelssituationer i leken som förskolan kan verka för på olika sätt. Specialpedagogen får på 

olika sätt verka för at lyfta fram detta, något som oftast kan ta tid och uttrycks genom barnets 

egen glädje och ”nöjdhet”. 

”Det kan vara två barn som turas och då skrattar de”. 

Flera talar också om att möta barnet i sin hemmiljö. De menar att det intet känns riktigt att bjuda 

in barn till främmande miljöer, till främmande vuxna (habiliteringens personal). De träffar hellre 

barnet i sin vardagsmiljö (förskolan eller hemmet.) Utifrån barnets perspektiv menar de att det 

känns mera etiskt riktigt att det är de själva som kommer till barnets eller familjens 

vardagsmiljö. 

De talar också om när vuxna glömmer hur både barnet och föräldrarna upplever situationen med 

många främmande vuxna eller vuxnas krav.  Barnets funktionsnedsättning innebär oftast att 

familjen har många fler kontakter med professionella ”hjälpare” än andra familjer. De menar att 

barn och föräldrar inte ska behöva träffa fler personer än nödvändigt. 

”Det finns någon önskan hela tiden att det här barnet ska bli som alla andra, kunna gå och 

prata. Då har man kanske en övertro på träning. Det handlar om livskvalité. Vad tycker 

barnet om. Jo barnet tycker om att leka det måste få ha kul. Skönt och trevligt. Vad tycker 

barnet om? Vatten t.ex. Hur kan man då hitta att det är lustfyllt med vatten och så tränar 

man av bara farten.” 

I gruppverksamheten som vänder sig till habiliteringens barn stärks självkänslan. Barn med 

funktionsnedsättning kan i förskolan ha olika upplevelser av utanförskap. Med hänsyn till att de 

också behöver insatser som är anpassade och planerade utifrån deras behov kan habiliteringens 

gruppverksamhet fylla ett behov av att få vara bland barn med liknande erfarenheter och behov. 

Samtidigt uttrycker specialpedagogerna att detta måste göras med varsam hand. De pekar på att 

det får konsekvenser för delaktigheten och tillhörigheten på den vanliga förskolavdelningen. Det 

kan vara fysiskt tröttande då förskolan oftast finns i närmiljön medans att åka till en 

gruppverksamhet kan innebära en längre taxiresa. Flera specialpedagoger talar om att det bästa 

alternativt enligt deras erfarenhet är att delta i en sådan grupp en gång i veckan alternativt under 

en intensivare period, för att sedan utvärdera tillsammans med barn, förälder och 

förskolepersonal vad aktiviteten betytt för barnet 

”Jag är en sådan som kan, för i vanliga förskolan är de alltid sist och sämst 

Barnperspektivet framhålls också när familjen har många andra problem. Föräldrarna kan då 

behöva hjälp att sortera och fokusera på barnets behov. Det kan vara familjer som inte har 

någonstans att bo. De kommer från kriget och vet inte hur vardagen ska fungera överhuvudtaget. 

De kanske inte vet om de får stanna i Sverige. De kan också uppleva att det är större problem 

med andra barn i familjen. Dessa familjer får specialpedagogerna guida så att de kan få stöd för 

dessa svårigheter också. Ofta blir habiliteringens kurator eller psykolog viktiga personer för 

dem också. 

Det kan ofta vara så att specialpedagogen kan få arbeta med att få föräldrar att förstå att deras 

barn kan få gå på en vanlig förskola. Flera specialpedagoger berättar om att föräldrarna kan ha 

en föreställning om att deras barn ska vara någon annanstans eller måste kunna saker för att få 

gå på förskolan. Detta gäller i högre grad föräldrar som inte känner till den svenska kulturen och 

förskola/skola. I detta sammanhang blir det pedagogens uppdrag att tydliggöra för föräldrarna 

att förskolans uppdrag är att möta barnen där de är och se till att de har en verksamhet som är 

anpassad efter barnens behov. 
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 Föräldrastöd 

Det är mycket tydligt att specialpedagogerna arbetar på förälderns uppdrag. Någon säger: 

”Man kan säga att vi har föräldern som arbetsgivare. Det låter lite konstigt men vi träffar 

aldrig någon personal om vi inte har träffat föräldrarna först. Så det är familjen vi jobbar 

med.” 

Specialpedagogerna talar om olika former av stöd: 

 Det enskilda stödet till föräldrar. Detta sker genom att möta föräldrar med eller utan 

barn t.ex. vid kartläggningar, lekobservation eller habiliteringsplanering. 

  Stödsamtal ofta tillsammans med psykolog eller kurator som kan vara motiverande 

samtal men också samtal om konkreta situationer i olika rutinsituationer hemma 

”Väldigt mycket föräldrastöd ingår i det för det handlar mycket om att förmedla det här till 

föräldrar. Att hur hjälper man föräldrar att se barns utveckling i de här små stegen och att 

kunna hjälpa sitt barn och glädjas åt det som faktiskt händer. Att man inte bara ser det 

negativa.” 

”Vi möter det i kontakt med föräldrar att förstå sitt barn, ordna livet i hemmet, fritiden och 

så.” 

”Föräldrar som är väldigt ledsna. De har svårt att se framsteg, det ingår i processen. Då får 

man jobba mer med förskolan tills de är där.” 

 På det personliga planet, i mötet: 

 Härbärgera föräldrars känslor i olika situationer. 

  Hjälpa föräldrar att se små framsteg, njuta av nuet.  

 Visa i handling, hålla, benämna, möta barn och föräldrar, blicken.  

 Finnas kvar under en lång tid i en stödjande relation. ( Detta står i motsats till att man 

fått fler korta insatser och krav på ökade prestationer.) 

”Det som blir svårt är ju när det är föräldrar som har svårigheter också och det här barnet. 

Det är då man kan känna hjälp vad gör jag? Allt det vi gör försvinner bort. Det är sånt som 

tynger en. Det är de föräldrarna som tynger en när man känner att man inte når fram och 

det här barnet far illa. Man gör anmälan och det händer ingenting.” 

Flera specialpedagoger talar om att de i stödsamtal samverkar med psykologen ibland kuratorn. 

De betonar vikten av att ha ett utforskande och inbjudande arbetssätt. Att bjuda in till samtal om 

konkreta situationer i familjens vardag. Hur fungerar det? Vill du/ni prata om det? Det här delar 

ni med andra familjer också. Motivera till förändring i vardagssituationer som familjen tycker är 

problematiska genom att tänka på barnet och familjens framtid. I detta erbjuda sig att finnas 

med som stöd. 

Det blir tydligt att psykologen och specialpedagogen kompletterar varandra i teori och handling. 

Om familjen har stora sociala problem t.ex. nyanlända flyktingfamiljer skiljer man på kontakt 

med kuratorn om familjens hela situation. För att istället rikta fokuset mot barnet är det i dessa 

samtal specialpedagog och psykolog som samverkar. Ibland kan det istället vara 

specialpedagogen och kuratorn som kompletterar varandra genom kunskap om barn respektive 

föräldrar. Det personliga samarbetet och ”kemin” verkar också påverka vilka yrkesgrupper som 

samarbetar i olika samtalssituationer.  
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 Gruppverksamhet för föräldrar. (se tidigare beskrivning) 

 Grupper med barn och föräldrar tillsammans. (se tidigare beskrivning) 

 Indirekt konsultativt stöd i samverkan med förskola/skola. Viktig roll när barnet börjar 

förskolan. Stötta vid övergången från förskola till skola. Handleda personal vid 

upprättande av pedagogiska utredningar. Lyfta personal i förskolan. Stötta i vad barnet 

kan. Vad behöver barnet för stöd för att inte gå tillbaka i utvecklingen. Vilka krav kan 

man ställa på förskola/skola? 

 Personligt ombud i olika situationer t.ex. i samrådsmöten med förskolechefer.  

Föräldrar söker ibland stöd från specialpedagogen för att ha hjälp med att beskriva det 

enskilda barnets behov och funktionsnedsättning. Specialpedagogerna säger att de i 

sådana situationer behöver vara mycket tydliga om sin roll gentemot både föräldrarna 

och kommunens personal. Här utgår man från ”BUS-policyn”, ett dokument som anger 

riktlinjer för samverkan mellan kommun och landsting i Stockholms län. 

En specialpedagog berättar:  

”…och då göra ett helhetstänk. Hur går det nu och hur ska vi tänka framåt och vad behöver 

ni för hjälp på förskolan och i hemmet. Att få en helhetsbild. Det är så lätt för det är så 

många som rycker i föräldrarna och drar i dem, man kan behöva summera upp…..” 

”Jag kom från ett sådant möte nu. Det är hörselhabiliteringen och så har vi en 

hörselpedagog från kommunen, en specialpedagog och en talpedagog. Hur många personer 

ska vara inkopplade på ett litet barn? Det är viktigt att man ser, vad är rimligt? För så 

tycker jag mycket, att man måste fundera på vad föräldrarna vill.”  

De som är nya i yrket pratar om vikten av att ha färska kunskaper från förskola och skola. De är 

tydliga med sin roll gentemot förskolan/skolan och uttrycker tydligt att de avgränsar sin roll från 

kommunens verksamhet. Det har också skett en förändring från långa, regelbundna kontakter till 

att föräldrarna själva har ansvaret att ha kontakt när de behöver det. 

”En familj kanske behöver mycket i början. Vi brukar säga så att det inte är så att man har 

insatser jämnt, man har när man behöver. Man kanske inte behöver ett par år, men sen 

händer det något, barnet byter skola. Kanske barnet har något beteendeproblem eller så. Då 

kommer de tillbaka. Under hela tiden får man komma och gå lite som det passar.” 

Att arbeta med sköra familjer 

Flera specialpedagoger talar om att de upplever att många föräldrar bär på en stor sorg. Detta 

gör att de i mötet med föräldrar måste vara lyhörda för föräldrarnas signaler. Liksom med barnet 

gäller det att möta föräldrarna där de är. De kan dessutom se olika ut för mamma och pappa (om 

det finns två föräldrar). De menar att det gäller att själv vara förberedd, men ändå öppen för att 

de inte i föreväg kan veta hur varje enskilt möte kommer bli. De talar dessutom om att de måste 

våga möta olika slags känslor och att sådant kan komma upp i oväntade situationer. 

”Det är jätteofta att vi märker här finns det något mer och det är så skört föräldrar är så 

ledsna ändå och så ska man komma och lägga på en svårighet till. Det är inte alltid så lätt 

det är svårt. Då får man jobba efter och ge råd som passar ändå.” 

”Jag tänker på när man träffar en förälder till ett riktigt litet barn att kunna se det. Det är ju 

en stor sorg. Att kunna visa föräldrarna att du har fått ett jättefint barn. Det här är ditt lilla 

barn det här är mysigt. Man tittar och man pratar och man frågar: Får jag hålla ditt barn? 

Den här ögonkontakten man får med de här små ”pluttarna”, och se hur fint man kan nå.”  
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”Det finns inget möte som är det andra likt. Du vet aldrig när du går in i ett rum hur mötet 

kommer bli. Det är mycket sånt här tyst som kommer fram som finns i ryggsäcken. Du 

förbereder dig alltid, sen kan du ju träffa en väldigt ledsen förälder som sitter där. Så blev 

det något helt annat. Det gäller att finnas där men ändå gå vidare.” 

Glädje, lust och hopp 

Ett viktigt tema som återkommer i intervjuerna är hur man förmedlar glädje, lust och hopp om 

framtiden. Ett sätt är att skapa olika mötesplatser för olika föräldrar och barn. Att i mötet ”bara 

vara”, njuta i stunden, få känna att man duger. Visa på att alla barn tycker om att leka, de vill ha 

kul. Visa på livskvalité i vardagen, att vara tillsammans och att se utveckling i små steg. 

Så här berättar specialpedagogen: 

”Att stå ut med ovissheten, att hjälpa dem att njuta av nuet. Att vara i nuet och se de här 

små, små framstegen. Det är lite som en upptäcktsresande kan jag känna. Titta, det där är 

skönt, det är kul, det glittrar i ögonen. Någon spänning släpper. Det killar i magen. Då, det 

räcker.” 

En annan säger: 

”Jag tänker så här. Man ska kunna leva ett gott liv. Man ska kunna leva ett liv med 

glädjeämnen, det tycker jag är viktigt. Så att man inte hamnar i en sorts elände att nu är jag 

satt att bära denna börda. Att hitta ett gott liv som det är nu, under de här förutsättningarna. 

Det är väldigt individuellt.” 

Alla de intervjuade specialpedagogerna utstrålade en glädje och positiv energi när de talade om 

sitt arbete. Framförallt beskrivningar av relationer till barn och föräldrar var något som tände 

stjärnor i ögonen hos dem. Mötet med olika barn och föräldrar beskrev de med ord som 

spännande, man får tänka nytt, utmanande. De menar att de lär sig själva hela tiden och det 

innebär utveckling i arbetet. 

Två olika specialpedagogers beskrivningar av hur de arbetar 

föräldrastödjande 

Den ena av specialpedagogerna berättar: 

”Föräldrarna är från två olika utomeuropeiska länder. Det här är deras första barn, en flicka 

. Flickan blir remitterad till habiliteringen när hon är sex månader p.g.a. en hjärnskada. 

Föräldrarna är mycket ledsna och oroade för barnets sena utveckling. Jag, som 

specialpedagog träffar familjen när flickan är 11 månader. Då kan jag locka henne att 

vända sig från rygg till mage. Mamman som har regelbunden kontakt med habiliteringens 

psykolog är mycket ledsen. Hon gråter när hon ser andra barn med funktionsnedsättningar i 

väntrummet på habiliteringen. Föräldrarna vill inte gå till Tittut som är en 

gruppverksamhet för barn och föräldrar. Jag som specialpedagog arbetar tillsammans med 

en sjukgymnast. Vi träffar barnet och mamman (ibland är pappan med) ungefär en gång i 

månaden. När vi är två från habiliteringen kan vi turas om att ha fokus på mamman och på 

flickan. Hennes diagnos innebär att hon har svårt med ögonkontakt och att hon är känslig 

för beröring. Min roll som specialpedagog är att försöka väcka lusten till sitt barn. Jag 

försöker få föräldrarna att bli intresserade och nyfikna på sitt barn. Det försöker jag göra 

genom att tolka och sätta ord på det jag upplever att flickan gör. Jag försöker också sätta 

ord på och förstärka det föräldrarna gör som är bra för barnet. Några exempel: Hon lyssnar 

på din röst när du pratar med henne. Hon ser nöjd och glad ut när du sjunger för henne. Du 

förstår att hon inte tycker om ljudet från leksaken. Det tar lång tid att bygga upp förtroende 

och tillit till föräldrarna. Från början vill de bara visa upp vad barnet kan. Efter att vi har 
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träffats många gånger blir mamma lugnare och vågar vara med sitt barn. Mamma beskriver 

att hon känner sig ensam och att hennes relation till flickan är så krävande och intensiv. Jag 

har ett långt motivationsarbete med mamman inför att flickan ska börja på förskola. 

Mamman vill inte att hon ska börja på förskola förrän hon kan gå och mamman vill inte att 

hon ska ha en egen resursperson. Jag får förklara fördelarna för flickan och fördelarna för 

mamman om hon börjar på förskola. Jag får också noga förklara nödvändigheten för 

flickan att få ha en egen resurs. Flickan behöver det för att få utvecklas i sin egen takt 

utifrån sina förutsättningar. Jag ordnar ett möte med föräldrar, förskola och habilitering. 

Föräldrarna beslutar då att hon ska få gå på förskola fyra timmar om dagen. Nu är flickan 2 

år och hon har gått fyra månader på förskola med en resurs. Hon har precis börjat krypa, 

hon säger inga ord och hon kan sitta och trycka på en leksak en lång stund. Föräldrarna är 

mycket nöjda och mamman beskriver att flickan har utvecklats så mycket sen hon började 

på förskolan. Jag fortsätter att handleda resursen och har samtal med föräldrarna utifrån 

deras behov. 

Den andra specialpedagogen berättar: 

”Först träffar psykologen och kuratorn, föräldrarna (och ibland barnet). De gör då en första 

kartläggning. Den gäller som habiliteringsplanering. Målet är inledningsvis att upprätta 

kontakt och skapa motivation. De funderar också på vilka i teamet som är lämpliga att 

komma in på en tidig nivå, när det är ett litet barn. Det kan då vara så att föräldrarna frågat 

efter lekstimulans och aktivitet. Då gör jag ett hembesök för att träffa barnet och föräldern. 

Jag packar min lilla väska. Målet för mig är att skapa kontakt och se barnets nivå. Vi pratar 

om leksaker. Jag skapar ett litet rum. Kanske hänger jag upp saker som rör sig och glittrar 

som barnet kan se på. Jag ger lite tips till föräldrarna. Lånar ut saker. Försök och lek med 

det här säger jag. Hjälper till praktiskt. Det gäller att hitta intresse och rätt nivå för barnet. 

De kan också vara från en annan kultur. Vi bestämmer en uppföljningstid, när vi ses igen. 

Då ställer jag mig frågan: Hur har barnet tagit till sig leken, leksakerna, samspelet? Finns 

det någon förväntan? Jag tittar. Sedan är det dags för nästa steg. När barnet börjar 

förskolan är jag med och för över det här till förskolan. Vår samverkan utgår ifrån BUS- 

dokumentet för hur samverkan ska ske.”  

Utifrån dessa berättelser får jag två olika bilder av hur specialpedagogrollen kan gestalta sig: 

I den första berättelsen är specialpedagogen inriktad på att skapa samspel mellan barn och 

förälder. Hon skapar inledningsvis kontakt med både barn och förälder. Därefter försöker hon 

tolka och sätta ord på det både barn och föräldrar gör och lyfta fram det positiva i samspelet. 

När det gäller att använda redskap har hon företrädesvis valt en leksak som hon funnit fungerar i 

samspelet med de flesta av barnen. Hon är också inriktad på att det i föräldra-barn relationen 

kommer in andra relationer och erfarenheter som kan påverka samspelet på ett positivt sätt. 

I den andra beskrivningen talar specialpedagogen om att hon packar sin lilla väska. Hon har 

tidigare berättat för mig hur hon utifrån sin långa erfarenhet har rikliga kunskaper och 

erfarenheter av lekmaterial. Hon beskriver hur hon plockar fram ett material inför en 

lekobservation som en skapandeprocess. Hon har lång erfarenhet i yrket Hon beskriver sig själv 

som en praktiker med ganska mycket split vision. Att skriva och dokumentera är inte hennes 

starka sidor. Däremot utmanas hon av, att hitta in till barnet och försöka fundera ut vad som är 

nästa steg i barnets utveckling. Fingertoppskänslan menar hon utgår från att lyssna in, observera 

och prova. 
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7 Analys 

I min analys väljer jag att utgå från de tre begrepp jag tagit upp i teoriavsnittet: 

Förtrogenhetskunskap, praktisk handling och reflektion. 

7.1 Förtrogenhetskunskap  

Inledningsvis vill jag också säga att i mina intervjuer lyfter jag fram den förtrogenhetskunskap 

jag funnit hos specialpedagogen. Det finns säkert en hel del både erfarenhet och praktisk 

kunskap hos de andra yrkesgrupperna. Min utgångspunkt är att lyfta fram detta just för att de 

talar om en ”tyst kunskap”. Jag ser det som en dold resurs men också i relation till den 

medicinska diskursens dominans. Min utgångspunkt i detta är bl.a. Bohlin (2009, s.253) som 

ställer frågan om det är möjligt att balansera mellan de medicinska/biologiska och 

social/pedagogiska diskursen? Även i Åmans (2006)  slutsatser om specialpedagogens förmåga 

till anpassning finns en risk i att det blir en tystad yrkesgrupp vars kompetens är svår att ”mäta 

och väga”. 

Med utgångspunkt från förtrogenhetskunskap framträder en varierad bild av specialpedagogen 

som yrkesperson. Alla har sedan tidigare förtrogenhetskunskap om barn, föräldrar och 

förskola/pedagogiska situationer och leksaker/material. 

 Förtrogenhet med barn 

Specialpedagogerna har alla en pedagogisk grundutbildning (oftast förskollärare). Det innebär 

att de arbetat i det pedagogiska yrket i många år innan de har haft möjlighet att också gå 

specialpedagogutbildningen som är en påbyggnadsutbildning. Några av de äldre har 

vidareutbildat sig under tiden i yrket. De har arbetat sedan yrket var förskolekonsulent och då 

anställdes förskollärare, oftast personer som hade stor praktisk förmåga och duglighet. I arbetet 

på bl.a. förskola, specialförskola, öppen förskola, skola eller särskola har de mött många barn. 

Flera av dem har också arbetat inkluderat med barn med funktionsnedsättningar inom förskolan. 

I mitt resultat fann jag flera beskrivningar där specialpedagogen ”känner in” hur de ska möta 

barnet genom språk, kommunikation och kroppen.  De talar om att skapa ett rum för lek och 

lust. Att föra barnets talan och att ha många erfarenheter som bygger på barnperspektivet. 

Förtrogenheten handlar också om att kunna kommunicera och samspela med många olika barn 

med olika ”språk” och sinnen. 

Förtrogenhet med föräldrar 

Specialpedagogens uppdrag har förändrats till att vara konsult, rådgivare och stöd till föräldrar 

och nätverk. Uppdraget beskrivs utifrån ett familjeorienterat, relationellt perspektiv. Det blir 

också mycket tydligt då specialpedagogerna samstämmigt uttrycker sig som att vi arbetar på 

föräldrars uppdrag. Liksom med barnen har de tidigare mött många olika föräldrar. 

Perspektivet hur föräldrar till vanliga barn har det, uttrycks t.ex. som: ”De har rätt att vara olika 

precis som alla andra. Föräldrar med vanliga barn de väljer en massa olika saker.”  
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Förtrogenhetskunskapen för specialpedagogen handlar på många sätt om att kunna möta 

människor. Att våga möta olika känslor. Flera av dem talar om att svåra känslor och tankar 

kommer när man minst anar.  En av specialpedagogerna uttrycker: 

”Man kan liksom aldrig förstå hur det är för en annan förälder att få ett barn med stora 

funktionsnedsättningar. Men man kan ana. Man kan fantisera om det. Inte förstå men ändå 

känna in hur svårt det är. Hur tufft det är. Mitt i glädjen att man fått barn så är det en svart sorg 

samtidigt, som man kan förstå blir väldigt tufft.”INDRAG!!!! 

 Förtrogenheten kan också innebära tillit till föräldrars egen förmåga.  Alla specialpedagoger 

talar om att lyssna in hur varje förälder tänker och vad de vill. De talar också om att föräldern är 

den som känner sitt barn bäst. De är mycket tydliga med sin rådgivande och stödjande roll och 

menar också att de inte kan komma och tala om för föräldrar hur de ska göra. Flera av 

specialpedagogerna berättar om situationer och erfarenheter av att det är viktigt att tydliggöra 

sin roll och vara tydliga med gränsdragningar så att de inte blir indragna i olika 

konfliktsituationer som också kan försvåra situationen för föräldrar och barn. Deras roll kan då 

ofta vara att hjälpa till att sortera tillsammans med föräldrar så att rätt frågor hamnar hos rätt 

personer.  

Jag tror också det handlar om att både psykisk och fysisk närvaro tillsammans med föräldern i 

de besked och reaktioner som föräldern upplever när funktionsnedsättningen beskrivs och 

kategoriseras på olika vis. Jag har tidigare uttryckt det som att härbärgera känslor. Det kan 

också vara ett möte/närvaro där specialpedagogen delar erfarenheten men också att bära. Det 

kan för pedagogen vara en kluven uppgift då det ofta innefattar att delta i samhällets 

kategorisering kring barnets funktionsnedsättning. Flera specialpedagoger ger uttryck för detta 

när de talar om att de upplever att det är mycket fokus på diagnoser nu. Detta står i konflikt till 

barnets och förälderns rätt att få vara de unika personer de är. 

Material/Leksaker  

Flera av specialpedagogerna berättar om att de plockar fram material inför t.ex. en 

lekobservation. Det får då ofta en första information om barnet. Utifrån detta tar 

specialpedagogen fram ett material som hon tror ska passa just det barnet. Hon följer ingen mall 

utan utgår från sina tidigare erfarenheter och från det enskilda barnet. Samtidigt berättar de att 

de får vara lyhörda för att förändra och improvisera i stunden. Specialpedagogens uppdrag kan 

också bestå av att låna ut lekmaterial till föräldern i hemmet. Här krävs stor lyhördhet och 

känslighet. Föräldrar från många andra kulturer och miljöer kan ha en helt annan syn på 

leksaker och lekmaterial än den gängse svenska traditionen. Flera specialpedagoger berättar om 

situationer med familjer med många barn där både synen på barndom, leksaker, lekmiljöer och 

praktiska möjligheter varierar stort.  Det kan vara en stor syskonskara med många barn. Att då 

komma med ett väldigt specifikt material som ska användas på ett speciellt sätt i en lugn 

situation är oftast inte genomförbart. Det kan vara en praktisk omöjlighet. I familjer med många 

barn är det mycket troligt att det är syskonen som på olika sätt tar hand om varandra. Samtidigt 

är ändå specialpedagogens uppgift oftast att komma med inspiration och idéer och just ”plocka” 

ur sin stora erfarenhetskunskap när det efterfrågas och tillfälle ges. 

Förskola/Pedagogiska situationer 

Specialpedagogen är förtrogen med förskolemiljön och hur barn i grupp fungerar. I teamet är 

specialpedagogen den yrkesgrupp som har en förtrogenhetskunskap med förskola/skola. Med ett 

litet barn kan det innebära att motivera föräldrar och hjälpa dem att göra ett val inför att barnet 
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ska börja i förskolan. Specialpedagogens tidigare erfarenhet av förskolan gör att hon kan tänka 

sig in i och stödja föräldern att se sitt barn i förskolan tillsammans med andra barn. Hon kan 

också arbeta för att föräldrar och barn förbereder sig på bästa sätt innan barnet börjar förskolan. 

Genom ett gemensamt pedagogiskt språk och förtrogenhetskunskap kan hon i teamet hjälpa till 

att bygga upp nätverk och ordna möten, då hon är förtrogen med förskolans verksamhet, miljö 

och läroplan. Hon har också en förtrogenhet hur man bygger upp en bra kontakt med 

förskolepersonal och rektorer.  

7.2 Praktisk kunskap som arenor för möten  

Specialpedagogerna uttrycker många tankar om att de i sitt arbete skapar situationer och 

möjligheter både enskilt och i grupp där barn och vuxna får erfarenheter genom att göra eller 

vara med om nya upplevelser. Specialpedagogens insats är att planera och förbereda genom val 

av material, sånger, lekar och andra förutsättningar. Ofta är det också upplevelser som upprepas 

och som det tar tid innan det blir till en kunskap. Specialpedagogens ”expertroll” är då att 

utifrån sina kunskaper och erfarenheter tillsammans med de andra i teamet (och/eller 

föräldrar/förskolepersonal) hitta sådana möjligheter.  

Jag har genom att granska mina intervjuer och teorierna upptäckt hur specialpedagogens 

förtrogenhetskunskap skapar möjlighet till möten som är en delad upplevelse.  Det är framförallt 

i dessa möten som kunskapsöverföringen sker. Vilket innebär kunskap i handling. 

Jag fann tre viktiga arenor där kunskapsöverföringen blir möjlig: Vardagen i hemmet, förskolan 

och habiliteringens gruppverksamhet. 

Genom specialpedagogens tillgång till dessa arenor och möten, som de genom sin bakgrund 

som pedagoger har förtrogenhet och tillgång till, har de en viktig roll i teamarbetet. I alla dessa 

möten ingår tyst kunskap och delad erfarenhet. 

Hemmet i vardagen som arena 

Flera av specialpedagogerna talar om att i vardagens rutiner är föräldrarna ofta motiverade att 

förändra situationen. Här har föräldern en förtrogenhet och erfarenhet med sitt barn i sin 

hemmiljö. Föräldern är ”expert” på sitt barn. I mötet blir det en delad upplevelse där man ger 

och tar av varandra. 

En av specialpedagogerna reflekterar själv över om att tyst kunskap, det är vardagslivet. Hon 

berättar sedan om hur hon hemma hos familjen kommer in på olika frågor som: Hur fungerar 

det i duschen? Häller han ut hela tvålflaskan varje gång han är där? Hur gör du när du matar 

barnet? Specialpedagogerna berättar om att de kan bekräfta för föräldrarna att så här har många 

andra av habiliteringens föräldrar det också. Specialpedagogerna berättar också om att när de 

har ett lyssnande och tillåtande förhållningssätt så kan det komma så mycket om hur svårt det 

är. Specialpedagogen kan vid rätt tillfälle ge hopp om att det går att förändra situationen. Men 

de uttrycker också att det är viktigt att vara tydliga med att fråga föräldrarna om de är beredda 

att förändra situationen. Så att det blir ett tydligt val. Erbjuda föräldrarna och tillsammans titta 

på strategier hur man kan arbeta för att förändra. Min tolkning är att det innebär kunskap i 

handling. 
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Förskolan som arena 

I förskolan bygger barnets delaktighet och samspel med de andra barnen på att pedagogerna 

ordnar miljön, förutsättningarna, tillgängligheten som kommunikation, hjälpmedel, leksaker. 

Specialpedagogen har en rådgivande och konsulterande roll i situationen. Ändå bygger 

specialpedagogens råd i många avseende på att ha fantasi och kreativitet för praktiska lösningar. 

Det kan vara att förmedla idéer och tankar som de själv provat tidigare med andra barn i olika 

pedagogiska situationer. Det är också att känna arenan ”inifrån”. Utveckla och stötta personal 

att se möjligheter, samt att lyfta fram och bekräfta dem. 

Förtrogenheten med förskola/skola innebär oftast att stödja barn och föräldrar vid ”övergångar”. 

Det kan innebära att specialpedagogen språkligt får hjälpa föräldern med att ta del av t.ex. 

psykologiska och pedagogiska utredningar som gjorts innan skolstart. Att stötta i val och beslut 

inför placering är en annan uppgift som bygger på förtrogenhet. Det kan också innebära att föra 

över ”kunskap” om barnets funktionsnedsättning och behov till förskolechefer och samordnare 

om föräldern efterfrågar det. 

Någon berättar också hur hon får stötta föräldrarna i vad funktionsnedsättningen kan innebära 

för behov av stöd för just deras barn. En annan specialpedagog berättar hur hon har möten med 

förskolepersonal (med föräldrars goda minne) där de kan ställa alla ”dumma” frågor de vill men 

inte vågar när föräldrarna är med. 

Dock uttrycker några av specialpedagogerna vikten av relativt ”färska” kunskaper/ erfarenhet av 

inkludering i förskolan, kommunalisering av särskola/skola och behovet av att delta i 

samhällsförändringar som påverkar barn- och föräldraroller. Några talar också om privata 

förskolor/skolor som blivit en del av vardagen för föräldrar. 

Habiliteringens grupper som arena 

I mina intervjuer är det gruppverksamheten som specialpedagogerna ger rikligast utrymme åt. 

En av specialpedagogerna säger:  

”Man kan inte bara samla ihop en grupp man ska ha en mening, ett innehåll, ett syfte och en 

struktur. Det är det som är roligt i det här jobbet man lär hela tiden av varandra, man blir aldrig 

fullärd. Hur länge man än jobbat så lär man sig nytt. Sen ramlar man tillbaka på gammalt. Om 

man har mycket i bagaget Och den här tysta kunskapen den finns där det är svårt att förklara.” 

INDRAG!!! 

I habiliteringens grupper för barn och föräldrar och förskolepersonal finns den gemensamma 

handlingen med. Det kan vara barn som får nya upplevelser mellan varandra eller med föräldrar 

och/eller sin förskolepersonal. Det kan vara föräldrar som delar upplevelser med varandra. 

Oftast genom att göra något tillsammans som en rörelsebana, åka till badhuset, lära sig nya 

tecken eller tillverka tecken m.m. Liksom i förskolan bygger det man gör tillsammans på att få 

nya upplevelser. Men den här verksamheten är anpassad och utgår från barnen med 

funktionsnedsättningar, deras behov och sätt att fungera till skillnad från hur det ibland kan vara 

på förskolan. . Detta är en praktisk situation där det dilemmaperspektiv som Nilholm (2005) 

beskrivit, ingår. Lika viktigt som att få delta i den vanliga förskolan är det att också få vara i 

grupper med liknande erfarenheter. Detta gäller både barn och föräldrar, ja människor i 

allmänhet. Vi har oftast behov av att finnas med i sammanhang där andra människor är olika 

oss, likväl som vi har det motsatta behovet att tillhöra någon grupp med personer med liknande 

erfarenheter som vi. De andra yrkesgrupperna i teamet kommer med sina erfarenheter men 
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specialpedagogen har tidigare erfarenheter av barngruppsverksamhet i pedagogisk verksamhet. 

Att göra saker tillsammans innebär kunskap i handling. 

7.3 Reflektion 

 

Ett citat från en specialpedagog kommer flera gånger tillbaka till mig. Hon talar om att Åman 

(2006) i sin forskning skriver om att specialpedagogerna fick hjälpa föräldrar att förstå det 

medicinska språket t.ex. för att ta del av utredningar och medicinska bedömningar kring barnen. 

Hon säger: ”Det finns ett medicinskt språk och ett tekniskt språk men inget pedagogiskt språk, 

inget lärarspråk, vad jag har uppfattat.” 

För det första kan tillägget om lärarspråk syfta på hennes egna erfarenheter av lärare hon mött 

tidigare i livet. Jag menar att specialpedagoger som arbetar med barn med 

funktionsnedsättningar inom habiliteringen har en annan pedagogisk roll. Språket formas och 

utvecklas i det sammanhang pedagogen befinner sig i. 

Detta kan också tolkas som att när man funnits väldigt länge i en verksamhet (pedagogisk) hör 

man inte sig själv och sina kollegor. Dessutom säger mig också citatet att pedagogspråk ligger 

nära det vardagliga eftersom det talas om i intervjuerna att pedagogen hjälper till att ”tolka och 

översätta” det medicinska språket till föräldern. 

När jag tänker på det pedagogiska språket och vad bl.a. Schön (1983) skriver om reflektion tror 

jag att det just är reflekterandet som är en springande punkt. På olika nivåer har det inom den 

pedagogiska verksamheten lyfts fram bl.a. behovet av ökad möjlighet till reflektionstid för 

pedagoger. I den pedagogiska dokumentationen på förskolorna talas det också om att reflektera 

tillsamman med barnen i olika skapande-, upptäckande- och inlärningsprocesser. På de flesta 

pedagogiska eller människovårdande arbetsplatser och framför allt då man arbetar med 

människor som har svårigheter av olika slag eller då det uppstår olika svårigheter har man 

handledning. Alla habiliteringsteamen har handledning i någon form. 

En av pedagogerna uttrycker i ett citat att hon inte skulle orka med arbetet om de inte hade 

handledning. Ibland har de så svåra familjer så hon tror inte det är sant. Hon berättar också om 

en situation där det hos en mamma väckts känslor som försvårat kommunikationen dem emellan 

och möjligheten att mötas. Genom att ta upp svårigheterna i handledningen har de i teamet 

tillsammans reflekterat över situationen. Tillsammans har teamet kommit fram till en 

lösningsstrategi som innebär att en annan specialpedagog arbetar i familjen.  

Dessutom förekommer det oftast att man vid olika tillfällen på raster eller när tillfälle ges 

återberättar olika pedagogiska situationer. Ibland kan det vara stjärnstunder. Ofta handlar det 

om situationer som sätter igång positiva rörelser. Det kan också vara avvikelser från vanligheter 

som inte stämmer med vardagslivets självklarheter. Detta kan också jämföras med föräldrar på 

en öppen förskola som berättar om starka händelser i vardagslivet t.ex. förlossningar och 

barnafödande upprepade gånger. Föräldrar med annorlunda upplevelser kan få berätta om sina 

upplevelser och andra både professionella och andra föräldrar kan dela dessa historier. 

En annan dimension av språket innebär också utifrån mina intervjuer att specialpedagogen 

genom sin yrkesroll i det pedagogiska arbetet skolats in i ett vardagligt språk eller har 

kompetensen att kunna växla mellan dessa olika språk. Yrkesrollen på habiliteringen innefattar 

både det medicinska, sociala, psykologiska, pedagogiska men också det vardagliga språket. 
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Även kroppsspråket har sin betydelse och kan innefatta kommunikation med barn, med 

funktionsnedsättningar, föräldrar med många olika språk och kulturer. Om du tränar upp eller 

har den förmågan innebär det också att föräldrar och barn kan innefattas i reflektionen. Detta är 

återigen en delad erfarenhet. 

En annan situation som handlar om reflektion är när en av specialpedagogerna talar om att hon i 

mötet med barnet är bra på split vision – delad uppmärksamhet. I reflektionsprocessen menar 

Schön (1983) att man växlar mellan att ha uppmärksamheten på det egna handlandet och vad 

den andre personen gör samtidigt som man bygger upp ett gemensamt språk. För 

specialpedagogen som möter barn med ett unika eller varierande sätt att kommunicera blir 

kroppens kommunikation ett extra viktigt verktyg. Det är också en arena i mötet med föräldern 

som också förmedlar en tyst (kunskap) kompetens som pedagogen har genom övning och att 

genom att ha mött många olika barn och föräldrar. 
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8 Slutdiskussion 

Genom mitt arbete har jag försökt ta reda på hur den specialpedagogiska yrkesrollen ser ut inom 

habiliteringen. Det har jag gjort genom att intervjua åtta specialpedagoger som är 

yrkesverksamma inom habiliteringen i Stockholms läns landsting. 

Utifrån mina intervjufrågor fann jag: 

Yrkesrollen 

Yrkesrollens upplevda otydlighet och dess pedagogiska särställning i teamet pekar mot att den 

är särskilt utsatt för att påverkas av tidsandan och olika rådande ideologier.  Åman (2006) fann 

att de anpassade sig. Utifrån mina intervjuer fann jag att detta till stor del beror på att de känner 

av hur barn och föräldrar påverkas. Det är en förmåga de tränat upp i förskolearbetet. Samtidigt 

finns också i yrkesrollen på habiliteringen många möjligheter att delta i utbildning, utveckling 

och forskning. I habiliteringens organisation finns möjlighet att tillsamman starta upp projekt 

om man har en idé. Detta gör att man får kreativ energi, ny kunskap och utveckling som kan 

göra att man också kan hjälpa andra, barn och föräldrar, att utvecklas. 

Förhållningssätt 

Det finns inget uttalat förhållningssätt. Flera av specialpedagogerna säger att det formar man 

tillsammans i teamet. Som specialpedagog kommer man med sin del att ta med barnets hela 

situation (helhetssynen). Specialpedagogerna utgår från det barnet kan, lusten och leken och var 

barnet befinner sig utvecklingsmässigt. I sin yrkesroll visar de på detta till både föräldrar och 

andra i teamet eller förskola/skola. De har också pedagogiska erfarenheter av att arbeta med 

grupper. Dessutom har de stöd i teamet, och habiliteringsplaneringen, där delaktighet och 

barnets bästa står i centrum. Föräldrars känslor, sorg och var de befinner sig i processen 

påverkar mötet. Därför blir bemötandet och kontakten mellan de professionella och föräldrar 

och barn den viktigaste faktorn för hur habiliteringens insatser utvecklas. Detta överensstämmer 

med Högbergs (2007) förslag om ett teamarbete som utgår från reflekterande analyser av de 

sociala processer som utspelas i vardagen.  

Metoder 

Specialpedagogerna använde inte direkt uttryck som metoder. De talade istället om insatser och 

erbjudande till föräldrar och barn. Man kan säga att arbetsmetoderna varierade mycket beroende 

på vilka barn och föräldrar man möter. En av specialpedagogerna uttryckte det uttrycksfullt 

som:   

”Det kan vara att någon åker med hit eller att någon åker med till en grupp eller att jag 

kommer dit och har någon att prata med eller att jag är med och obsar. De kommer hit och 

man obsar här. Det finna massor av varianter.” 

Även den enskilde specialpedagogens intresse och erfarenhet, liksom teamets kompetens 

påverkar. Jag tror att det bör finnas variation för att inte bli för ”smal”.  Det stämmer också med 

mina tidigare erfarenheter där jag fann stor variation i ett socialpedagogiskt arbete inom öppna 

förskolans arena. Förskollärarna i den kontexten talade om att de hade många olika teorier i sitt 
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arbete. Situationen och arbetet med familjer med stor variation gjorde att de behövde vara 

eklektiker. Detta stämmer också med Åman (2006) om en ögonblickets pedagogik. Vilket 

innebär ett erbjudande om pedagogiska lösningar och idéer vid rätt tillfällen och i stunden, som 

utgår från att varje barn och förälder är unik och har individuella behov. 

Teamarbete 

Lekobservation kan ha en viktig roll i mötet med familjerna. Det kan liknas vid 

”brainstormning” där hela teamet och barnet med föräldrar är delaktigt. Viktiga delar är att 

teamets samarbete fungerar. Dessutom att syftet är tydlig och att det tas hänsyn till barnet och 

familj delaktighet i processen. Teamarbetet har på många sätt en tydlig och återkommande 

struktur på varje habiliteringscenter. Jag tror att tydliga mötes- och arbetsformer är förutsättning 

för att orka en så varierad yrkesroll i övrigt. Det finns stora möjligheter i ett tvärvetenskapligt 

arbetslag att utveckla det pedagogiska arbetet, till nytta för många. I forskning från Skottland 

om tvärvetenskapligt lagarbete (Wilson & Pirrie, 2000) fann man att det är just den delade 

förståelsen och erfarenheten som garanterar utveckling. Det ömsesidiga beroendet i teamet gav 

yrkesgrupperna ett metaperspektiv i arbetet. Detta uttrycktes i som att du får ”något som är mer 

än summan av delarna.”(sid 3) 

Föräldrastöd  

Det som kom fram kring specialpedagogens roll som stöd till föräldrar var: att specialpedagogen 

kunde verka som: 

 ”Hemmahosare”- för familjer med funktionsnedsättning. 

 Pedagogiskt stöd i vardagssituationer - stöd i val av förskola och skola = fungerande 

vardagsliv och framtid 

 Erbjuda sociala arenor/mötesplatser - en plats för lust, lek och liv 

 Nätverksarbete på olika nivåer – att vara en spindel och spinna sköra trådar 

Två grupper av föräldrar har enligt specialpedagogerna stora behov av stöd. Dels föräldrar med 

stora egna problem ofta av psykosocial karaktär. Dessutom flyktingfamiljer som kommit till 

Sverige i svåra situationer. Specialpedagogen känner tydligt av tidsandan och vilka vindar som 

blåser då det gäller framförallt synen på föräldraskap och funktionsnedsättningar. Pedagogiken 

påverkas i hög grad av den rådande politiken i samhället. Detta överensstämmer med både 

Gustavsson (1985) och Högberg(1996) som tidigare på olika sätt lyft fram samhällsandans 

påverkan på föräldrarollen och synen på funktionsnedsättningar. 

8.1 Tyst kunskap som tradition  

I mitt resultat fann jag en skillnad mellan de yngre och äldre pedagogerna. De som funnits länge 

har formats av yrkesrollen inom habiliteringen och skaffat sig habiliteringskunskaper. De är bra 

på lek och lekmaterial och att möta många olika barn med olika funktionsnedsättningar. 

Förskoleerfarenheterna kan ligga långt bak i tiden. Deras yrkesroll formas framförallt av 

behoven hos föräldrarna och arbetet i teamet, och förändringar i organisationen. 

I mitt resultat fann jag att flera av de äldre talade om kunskap i ord som förmedla och förklara 

för föräldern när de uttryckte sig i allmänna ordalag. De som är yngre talar mer om att lyssna in 

vad föräldrar vill. Lyfter fram samspelet och kunskapsutbytet i grupperna. Metoderna spretar 
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mer, varierar kanske p.g.a. att behoven hos föräldrarna är mångfacetterade. Min tolkning är att 

det också präglas av det individuella perspektiv som råder i den allmänna kontexten idag. 

Förmedlingskunskap hos de äldre specialpedagogerna ser jag som präglat av en kunskapssyn 

som uttrycks från den skolas kontext som de gått i. Jag kan säga att det pekar mot två 

generationer i synen och erfarenheterna kring kunskapsbegreppet. De yngre har gått i skolan 

under 60 och 70-talet. Medan de äldre har gått i en skola med en annan syn på inlärning och 

kunskap. Deras uttrycksätt i ord ser jag som en spegling av detta. 

Mitt resultat visar också att det är svårt för specialpedagogerna att uttrycka i allmänna ordalag 

hur de gör. Trots detta är det samma personer som i andra delar av intervjuerna berättar om 

situationer där det skapas just som min teori uttrycker, (Molander 1996) både praktiska 

övningar, en kontext d.v.s. ett personligt inträde i sammanhanget och reflektion för att sätta ord 

på vad man gör i handling. Det blir tydligt att dessa situationer skapas i de olika grupper som de 

planerat och deltagit i, som habiliteringen erbjuder. Även när de beskriver praktiska möten i 

vardagen hemma hos familjerna, och på förskolan. Då märker jag att de har andra uttryckssätt. 

Man kan säga att de släpper det inlärda sättet att tala om kunskap. Jag vill uttrycka det som att: 

den tysta kunskapen bärs över i den praktiska handlingen.  Detta kan jämföras med det Polyani 

(Rolf, 1995) menar om tradition. Vilket innebär att i den praktiska handlingen består det som är 

fronesis, praktisk klokskap. Det är inget som kan granskas och förkastas utan det bärs över till 

nästa generation.  

8.2 Slutsats och sammanfattning 

Jag har med en bild försökt illustrera mina tankar.(se bilaga 1) 

Det innebär att jag menar att specialpedagogen kommer med sin förtrogenhetskunskap utifrån  

sin pedagogiska utbildning och erfarenhet i yrket. 

Förtrogenheten innebär erfarenhet av: 

 Barn 

 Föräldrar 

 Leksaker, material 

 Förskola/skola/pedagogiska situationer 

Genom den praktiska erfarenheten har specialpedagogen tillgång/kompetens på tre viktiga 

arenor: 

 Vardagen i hemmet 

 Förskolan 

 Habiliteringens gruppverksamhet 

I dessa arenor kan möten ske som innehåller både att ”bara vara” och ibland leda till att 

kunskapsöverföring i olika riktningar och former (delad upplevelse) sker. 

Barn och föräldrar kan få nya erfarenheter/ kunskap. Specialpedagogen och kollegor kan också 

nya erfarenheter/habiliteringskunskap. Kunskap med många olika dimensioner. 

I dessa processer kan specialpedagogen ha en viktig spindelroll. 
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Min sammanfattande slutsats är att reflektion över den praktiska erfarenheten och ett 

medvetandegörande av den tysta kunskapen kan bidra till att stärka kunskapsöverföringen till 

föräldrarna .  

Det är samtidigt viktigt att också lyfta fram barnperspektivet i kombination med ett relationellt 

perspektiv där både inflytande och delaktighet stärks 

8.3  Metoddiskussion 

Min problemformulering startade i en allmän fråga om specialpedagogens roll. Inledningsvis 

hade jag svårigheter att avgränsa mig. Jag försökte då baka ihop mina tidigare erfarenheter av 

föräldrastöd. Min handledare Elisabeth Lundström har stött mig att avgränsa mitt syfte, men 

också att tydliggöra det.  Hon har ställt frågor om detta och problematiserat min otydlighet. Min 

erfarenhet har lärt mig att jag skulle ha jobbat mer med detta inledningsvis. Ställa 

problemformulering, syfte och frågeställningar i relation till varandra. När jag själv senare 

funderar över varför jag inte ställt en direkt fråga om förtrogenhetskunskap är det både för att 

jag inte vid intervjutillfället formulerat klart mitt syfte och vilken teori jag skulle använda. 

Dessutom är det en paradox att fråga någon om vad tyst kunskap är. 

När jag så sitter och funderar på mina intervjuer och hur jag gått tillväga blir vissa saker tydliga 

för mig. Jag kan så här i efterhand se att jag har haft svårt att fördjupa mina frågor. Jag borde 

bett mina intervjupersoner att berätta utifrån situationer de har varit med om. Den finns en 

tendens att de svarar på allmän nivå.   

Det blir ändå tydligt för mig att vid det sjätte intervjutillfället infinner sig en sorts 

mättnadskänsla. Personen är ganska fåordig och signalerar att hon kanske har sagt det mesta. 

Jag lyckas ändå få henne att utveckla sina svar och när jag nu går tillbaka märker jag att jag från 

henne just fått flera beskrivande berättelser som fördjupar innehållet. Efter den åttonde intervjun 

känns det trots att jag funderat på att intervju två personer till för att ”täcka in ” alla 

habiliteringscentren inte meningsfullt då det inledningsvis går åt en del tid till att lära känna 

varandra och få ett gott samtalsklimat. 

En annan möjlighet hade varit om jag intervjuat färre personer och istället gjort en andra 

intervju med samma personer. Vid det andra tillfället hade jag haft möjlighet att formulera nya 

frågor och bl.a. försökt inrikta samtalet på konkreta situationer. 

Jag märker också när jag återigen tänker på intervjusituationerna att jag rört mig från en konkret 

nivå till den sista intervjun som närmar sig organisationen och ledarskapet. 

Att jag själv är jämnårig med de yngre pedagogerna kan ha inverkat på resultatet. Min 

upplevelse är att alla intervjuerna som präglades av öppna och livfulla samtal med ett gott 

samtalsklimat. Intervjusituationerna upplevde jag som karaktäristiska för specialpedagogernas 

relationella kompetens. 

8.4 Framtida forskning 

Många tankar snurrar så här avslutningsvis när jag har tagit del av habiliteringen verksamhet. 

Att få ta del av forskning och andras tankar och perspektiv är inspirerande.  
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En del av det jag läst ”fäster mer” än annat. Kanske man kan säga just som Schön(1983) att det 

är det som avviker som stannar kvar och gör att det skapas nya tankar och problemlösningar. 

Specialpedagogerna talar om att arbeta på föräldrars uppdrag. Detta beror på ett förändrat 

familjeorienterat relationellt perspektiv i uppdraget. I deras tankar saknas kanske ett gemensamt 

reflekterande kring barnperspektivet i teamarbetet trots allt. Jag tror att det alltid är aktuellt att 

arbeta med barnperspektivet. Inte minst för att barndomen och barns uppväxtvillkor är i en 

ständig förändring och detta behöver teamet vara delaktig i. Det kan illustreras av vad Åman 

(2006)  lyfter fram.  ”Barngruppsverksamheten är på drift i teamet. ”. Uttalanden som att: Det är 

lätt att jag också vill vara duktig och vill mäta och väga kan också ses som ett uttryck för detta. 

Det finns också en diskussion om att arbetet inom habiliteringen ska bli mer evidensbaserat. 

Bohlin (2008) skriver om detta och lyfter fram att även andra aspekter än de omedelbart 

mätbara kan vara betydelsefulla när metoder värderas och prioriteras. Det handlar om makten 

över kunskapen. Hur mäter man skratt, liv, lust, lek och att ”bara vara”? En komplicerad tillvaro 

som för en nyanländ flyktingfamilj som har svårt att hantera vardagen, vad är deras vardagsliv?  

Min åsikt är att ledningen borde förankra, lyfta fram och problematisera barnperspektiv och 

kunskapsöverföring för att stärka det pedagogiska uppdraget. Kanske arbetar man redan med 

det? Det var ingenting som pekade mot det i mitt resultat. Detta tolkar jag utifrån att de gav mig 

beskrivningar om att vara en underordnad diskurs. Även Thylefors, m.fl, (2000) fann bl.a. att 

den medicinska diskursen i gestalt av läkare och sjukgymnast var de som satte dagordningen för 

mötena i teamarbetet. På många sätt följde man sjukvårdens traditionella hierarkiska dagordning 

dem. Bohlin menar också att det är en spegling av habiliteringens dubbla rötter,(som också finns 

beskriven i min bakgrund), samordnad barnhabilitering. 

Utifrån dessa ”snurrande tankar” och min uppsats om specialpedagogik och habilitering har jag 

identifierat följande områden som jag tycker skulle vara utvecklande och spännande att bedriva 

forskning om i framtiden:  

 Ledarskapets betydelse i en organisation som sägs ha en platt organisation? 

 Hur har de relativt nya begreppen familjeorientering och kunskapsöverföring 

implementerats? 

 Hur kan man lyfta fram barnperspektivet (tillsammans med föräldrarna) inom 

habiliteringen? 

Jag har med detta arbete framförallt fått en fördjupad kunskap och problematisering kring 

specialpedagogik och specialpedagogrollen. Det har givit mig inspiration och hjälper mig att få 

syn på det viktiga och vardagliga i arbetet. Åman (2006) talar om ögonblickets pedagogik. Stern 

(2003) talar om mötesögonblick. Det är just i dessa betydelsefulla ögonblick som mötet sker. 

Det är just där allt startar, när barnet slår upp sin blick och möter din.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Pedagogiska diskursen inom habiliteringen 

 

Grupper

Vardagen

Förskola ArenorBarn

Föräldrar
Material / 
Leksaker

Pedagogiska 
situationer

Förtrogenhet 
/ Tyst kunskap

Kunskaps-
överföring

Kontakt-
skapande

tillit

Samspel
Stärkt 

självkänsla
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Specialpedagoger på Habiliteringen 

Inledning 

 

 Presentation av mig 

 Syftet med intervjun 

 Användningen av bandspelaren 

 Hur jag kommer att använda intervjun 

 Har du några frågor till mig? 

 

 Vem är du? 

 Din yrkesbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat här?  

 Vilka barn och föräldrar möter du? Syskon, andra berörda? 

 Hur ser din yrkesroll ut på habiliteringen?  

 Din roll i arbetslaget/teamarbetet?  

 Finns det specifika specialpedagogiska metoder? 

 Har ni någon gruppverksamhet? Annat erbjudande till barn eller föräldrar? 

 Arbetar du föräldrastödjande? I så fall hur ser stödet ut? 

 Finns det något specialpedagogiskt förhållningssätt? 

 Har du något viktigt att tillägga som jag missat? 

 

 Avslutning 
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