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Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur specialpedagoger ser på sin yrkesroll 

kring samtalen med lärarkollegor. I vår studie har vi intervjuat sju specialpedagoger i två 

kommuner, fem kvinnor och två män. För att ge en så bred bild som möjligt har vi valt att 

intervjua specialpedagoger som arbetar i olika typer av verksamheter och med olika uppdrag.  

Respondenterna har även varit verksamma under varierande lång tid. 

Studien utgår från ett kommunikativt perspektiv och bygger på teorier från Dewey, Mead 

Habermas och Vygotskij. Vår strävan har även varit att ge arbetet en hermeneutisk ansats. 

De viktigaste resultaten och slutsatserna visar att samtliga specialpedagoger i studien känner 

sig trygga i sin yrkesroll som samtalspartner med lärarkollegor trots att specialpedagogens 

yrkesroll ofta upplevs som otydlig. Resultaten visar även att specialpedagogernas 

arbetsuppgifter varierar kraftigt sinsemellan, och det finns stora skillnader i förutsättningarna 

för att föra professionella samtal. Under samtalen används strategier och metoder till viss del, 

men samtliga specialpedagoger har utvecklat personliga strategier så att de stämmer överens 

med de egna värderingarna.  

 

 



Förord 

Vår förhoppning med detta arbete är att specialpedagogens roll som professionell 

samtalspartner fortsätter att diskuteras och utredas. Vi anser att det är viktigt att förstärka det 

professionella och kunskapande samtalets betydelse som arbetsverktyg. 

Den största delen av detta examensarbete har vi arbetat fram gemensamt, men vissa delar har 

vi valt att dela upp emellan oss. Pia har haft huvudansvaret för bakgrund, centrala begrepp, 

tidigare forskning och perspektiv. Marita har haft huvudansvaret för metoddel och teoretiska 

perspektiv.  

Vi vill passa på att tacka vår handledare Joakim Krantz som tålmodigt kommenterat vårt 

arbete under resans gång. Det har verkligen hjälpt oss att hålla ihop arbetet. Vi vill även tacka 

de specialpedagoger som medverkat i våra intervjuer och delat med sig av sina erfarenheter. 

Vi vill även tacka våra familjer, vänner och arbetskamrater, utan deras förståelse och stöttning 

hade detta arbete inte varit möjligt. Sist, men inte minst vill vi tacka varandra för ett 

synnerligen gott samarbete trots att det varit både svårt och tungt många gånger.  

Kalmar juni 2010 

Marita Brunni & Pia Lindström 
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Introduktion 

För alla som arbetar med människor är språket och samtalet ett av det allra viktigaste 

redskapen vid kommunikation. Det ingår i specialpedagogens yrkesroll att kommunicera med 

olika människor och på olika plan runt pedagogiska frågor vilket kräver särskild kompetens. 

Med denna studie vill vi undersöka hur sju specialpedagoger ser på sin professionalitet kring 

samtal med lärarkollegor, inom grundskola, gymnasium och särskola. Vi har uppmärksammat 

i våra respektive verksamheter att vissa specialpedagoger har en större kompetens att föra 

professionella och kunskapande samtal än andra. Vi har även uppmärksammat att det finns 

stora skillnader i förutsättningarna för specialpedagoger att föra dessa samtal. 

Syftet med specialpedagogutbildningen är att utveckla ett vetenskapligt och professionellt 

förhållningssätt för ett självständigt och kvalificerat arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

Enligt specialpedagogernas kursplan ska specialpedagogen: 

Uppvisa en fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda (Specialpedagogisk kursplan 

2010). 

Det är verksamhetens behov som slutligen avgör hur specialpedagogens kompetens bäst 

kan tillvaratas (Specialpedagogisk kursplan 2010). 

Undervisning, utveckling och handledning är de tre ben som ingår i en specialpedagogs 

yrkesroll. Idag upplever många specialpedagoger att yrkesrollen har blivit mer otydlig och de 

känner förväntningar på sig att istället arbeta på samma sätt som specialläraren, vars uppdrag 

till stor del är att genomföra träningsprogram och arbeta i särskilda undervisningsgrupper på 

individnivå. Specialläraren ska också i olika lärmiljöer, främst på individnivå men även på 

grupp- och organisationsnivå genomföra åtgärdsprogram, bedöma och betygssätta samt arbeta 

individanpassat och kompensera olika inlärningssvårigheter, enligt specialpedagogiskt 

program 90 högskolepoäng vid Växjö universitet (2010). Att de individuella 

undervisningsinsatserna har ökat fastslås av Skolverket (2008) som har kartlagt orsakerna till 

de försämrade skolresultaten i svensk grundskola. Den ökade segregeringen i samhället, 

decentraliseringen av skolan och den alltmer differentierade och individualiserade 

undervisningen har haft negativ betydelse (Skolverket, 2009).  

Ahlefeld-Nisser (2009) som undersökt specialpedagogers yrkesroll menar att 

specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner borde förstärkas. Vi som är blivande 

specialpedagoger önskar en tydligare definition av specialpedagogens kunskapsområde. Detta 

kan ha betydelse när specialpedagogens yrkesroll ska fastställas av rektorn, i förhållande till 

andra lärarkategorier. Vi önskar att vårt arbete kan leda till ökade diskussioner om 

specialpedagogens yrkesroll och samtalets betydelse som arbetsverktyg. 
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Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att vi vill undersöka hur specialpedagoger ser på sin yrkesroll kring 

professionella samtal med lärarkollegor. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 Hur ser specialpedagogen på sin yrkesroll? 

 Vad karaktäriserar samtalen mellan specialpedagogen och andra lärarkategorier? 

 Vilka strategier används inför och under samtalet? 
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Bakgrund 

Vi inleder vårt arbete med en kort sammanfattning om specialpedagogisk historik och 

forskning.  Avsikten är att ge en bakgrund till hur synen på elever i behov av särskilt stöd 

förändrats, och därmed hur man sett på begreppet specialpedagogik. Vi tar även upp vad 

specialpedagogik är och diskuterar synen på specialpedagogens yrkesroll. Specialpedagogik 

kan, och bör ses ur många perspektiv. Vi diskuterar sedan att specialpedagogen ska kunna 

fungera som en länk mellan olika människor och organisationer, vilket förutsätter ett 

kommunikativt perspektiv och kräver en särskild kompetens om samtal. 

Historiskt perspektiv på specialpedagogik  

Ahlberg (2007) har i en artikel sammanfattat olika författares syn på specialpedagogik och 

forskning. Vi har valt ut delar som kan ge en bakgrund till hur diskussionerna runt 

specialpedagogik och specialpedagogens yrkesroll förts. Redan vid den allmänna folkskolans 

införande 1842 diskuterades hur skolan skulle förhålla sig till de elever som ansågs avvikande 

och hade svårigheter. Det löstes genom att kraven på dem helt enkelt ställdes lägre än på de 

övriga eleverna. Elever med funktionshinder, döva eller utvecklingsstörda stod däremot 

utanför skolsystemet tills i början av 1900-talet (Ahlberg, 2007). 

Nya diskussioner resulterade i att man ansåg att de lågt begåvade barnens närvaro i 

klassrummet inte gagnade någon (Ahlberg, 2007). Därmed uppstod särklasser eller 

hjälpklasser. Intelligenstester och andra sorteringsmetoder användes för att fastställa barns 

begåvning och det bidrog därmed till segregeringen av eleverna. Under 1940-talet inrättades 

särklasser av olika slag och denna utveckling förstärktes under 1960-talet. Hjälpläraren blev 

senare speciallärare, med särskild kompetens att avhjälpa elevers skolsvårigheter med 

träningsprogram och tekniska hjälpmedel. Antalet elever som fick specialundervisning ökade 

drastiskt under 70-talet, mestadels beroende på att synsättet präglades av att alla elever i en 

grupp skulle läsa samma saker och uppnå liknande resultat, anser Ahlberg (2007). 

Utredningar visade att dessa hjälpklasser inte haft de positiva effekterna som förväntades, 

vilket delvis ledde till en ny syn på elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2007). 

Svårigheterna skulle inte förläggas till individen, utan ett vidgat perspektiv skulle premieras 

där skolans organisation, miljö och det sociala sammanhanget fick ökad betydelse. Man 

började inse att handikapp kunde uppstå i mötet mellan individen, dess förutsättningar och 

omgivningen. Under 1980-talet antogs färdriktningen om en skola för alla. Det framhölls 

särskilt i läroplanerna (Lpo-94) att skolans uppgift var att utforma undervisningen och hela 

skolans miljö så att alla elevers individualitet främjades. Samarbete mellan olika professioner 

skulle främja lärandet och det skulle ske genom att föra gemensamma pedagogiska 

diskussioner och reflektioner. Detta kom att innebära, att skolan och arbetslagen behövde ett 

förstärkt specialpedagogiskt stöd för att kunna möta elevernas olikheter, enligt Ahlberg 

(2007). I SIA- utredningen introducerades begreppet åtgärdsprogram vars syfte var att 

förbättra situationen för elever i behov av särskilt stöd, enligt Asp-Onsjö (2006). Här fick 

även relationerna ökad betydelse liksom hela den totala skolmiljön. (Asp-Onsjö, 2006). 

Begrepp som integrering diskuterades, och ersattes senare av inkludering som kommer att 

definieras längre fram i texten (Ahlberg, 2007). 
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Specialpedagogik och forskning  

Ahlberg (2007) har definierat specialpedagogik enligt följande: Prefixet special anger att det 

handlar om något som ligger utöver den vanliga pedagogiken.  

Ett sätt att beskriva specialpedagogik är att det handlar om de åtgärder som sätts in där 

den vanliga pedagogiken inte räcker till för att ett barn ska tillgogogöra sig undervisning 

på samma sätt som andra skolbarn (Brodin & Lindstrand, 2004 s 84). 

 

Persson (2007) anser att mycket av den specialpedagogiska litteratur som finns har diskuterat 

specialpedagogikens roll i förhållande till den ordinarie undervisningens bristande förmåga att 

nå alla barn. Det hör ihop med de krav som skolan ställer på eleven i form av uppnåendemål. 

Inom specialpedagogikens arbetsfält möts många olika perspektiv och det uppstår ofta olika 

konflikter på såväl individ- som samhällsnivå. Enligt Persson finns det idag motstridigheter 

mellan teori och praktik, d v s skolans värdegrund och det praktiska arbetet. Elever med 

särskilda behov får inte alltid det stöd de har rätt till i grundskolan. Det har inneburit en 

återgång till alltfler särskilda undervisningsgrupper av olika slag (Persson, 2007). Detta 

bekräftas i Skolverkets studie (2008) där senare års forskning och utvärdering om det 

särskilda stödet i grundskolan har sammanställts.   
 

Särskilda undervisningsgrupper ses som ett sätt att ge elever mer tid, anpassat innehåll, 

vanligen ett reducerat innehåll, särskild uppmärksamhet och ett sätt att klara 

undervisningen för resten av klassen. Mycket tyder på att särskilda undervisningsgrupper 

har ökat i många kommuner, trots kommunernas ambition om inkludering (Skolverket, 

2008 sid 80) 

 

Skolverket (2008) poängterar att det är viktigt att beakta att inkludering är en komplex fråga 

som inte bara handlar om var eleven får sin undervisning. En elev kan vara rumsligt 

inkluderad men ändå inte vara socialt eller lärandemässigt delaktig. Skolverket anser att 

nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper måste utvärderas kontinuerligt. 

(Skolverket, 2008) Specialpedagogik fyller en viktig funktion, menar Ahlberg (2007), inte 

bara för vissa elever utan genom att bidra till att den naturliga variationen av elevers olikheter 

ska mötas i skolan. Specialpedagogik ska ses som ett självständigt kunskapsområde där 

utbildningspolitiska mål är en grund för specialpedagogikens normativa inslag. 

Specialpedagogiken har ett mångfacetterat innehåll och någon enhetlig definition går inte att 

få (Ahlberg, 2007). 

Ahlberg (2007) har lyft fram några väsentliga specialpedagogiska forskningsperspektiv som 

idag bedrivs. Ofta förknippas specialpedagogik till skolans verksamhet med 

specialundervisning och undervisning av elever i behov av särskilt stöd, vilket är ett alltför 

snävt synsätt, enligt författaren. Specialpedagogik bör ses som ett självständigt 

kunskapsområde. Den specialpedagogiska forskningen är mångfacetterad och skiftande. 

Specialpedagogik kan ses ur många perspektiv, och dessa perspektiv behöver inte stå i 

motsatsförhållande till varandra, utan snarare komplettera varandra (Ahlberg, 2007).  

Nya riktlinjer antogs i Salamancadeklarationen (2006) som innebar att integreringsbegreppet 

skulle bytas ut mot det vidare inkluderingsbegreppet. Detta bekräftas av Vislie (2003) i en 

artikel där hon resonerar kring behovet av den nya terminologin. Detta byte hade flera syften, 

enligt Vislie (2003). Framför allt, att de nya riktlinjerna skulle vara gemensamma 

internationellt och det behövdes en bättre definition av vad en skola för alla skulle innebära 

(Vislie, 2003). 
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The challenge for inclusion is to get free from the continuous focus on special education 

and become able to set its own agenda. Integration challenged the special education 

segregated practice by bringing new insights into the field, first, by opening up for 

sociological critique, and later through organizational theories. If inclusive education is to 

advance, it will also have to lean on new insights. The challenge is to join efforts with 

educationists working for the implementation of new educational paradigms in school 

policies and classroom practice (Vislie, Eur. J. of special Needs Education, Vol 18, No. 1. 

2003 side 32). 

Även Skolverket (2008) beskriver att den specialpedagogiska forskningen i främst utgår från 

det relationella och det kategoriska perspektivet. I det relationella perspektivet ses elevens 

svårigheter som något som uppstår i mötet med hela den omgivande miljön, medan man i det 

kategoriska perspektivet innebär att elevens svårigheter är medfödda eller bundna till 

individen (Skolverket, 2008). 

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesroller  

Den gamla speciallärarutbildningen lades ned 1989 och den nya utbildningen till 

specialpedagog infördes 1990 och skulle fokusera mer på handledning än undervisning, enligt 

Ingestad (2006). Den tidigare speciallärarutbildningen hade kännetecknats av segregerande 

lösningar på frågor som rörde svårhanterliga och avvikande elever. Man trodde att de 

svårigheter eleven hade skulle kunna arbetas bort för att ”hinna ikapp” de övriga i klassen. 

Men år 2007 återinfördes speciallärarutbildningen, vilket innebär att skolan kan vara på väg 

till ett mer exkluderande perspektiv igen enligt Persson (2001). Enligt specialpedagogiskt 

program 90 högskolepoäng vid institutionen för pedagogik Växjö universitet (2010) syftar 

speciallärarutbildningen bl.a. till: 

Som speciallärare ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven 

hos alla elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter. I yrkesrollen ingår att 

kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar. Specialläraren ska också analysera hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer, främst på individnivå men även på grupp- och organisationsnivå, för att 

sedan kunna genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. Under utbildningen fördjupar 

du dina kunskaper i att bedöma och betygsätta, samt att arbeta individanpassat. Du får också lära dig att 

praktiskt arbeta med IKT för att kompensera olika inlärningssvårigheter. (Specialpedagogiskt program, sid 

3. 2010) 

I examensförordningen för 2006 (SFS 2006:1053) står bland annat att specialpedagogen ska: 

 Visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete samt i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

undervisnings- och lärandemiljöer. 

 Visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att åtgärda åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda aktörer och utveckla undervisnings- och lärandemiljöer. 

 Visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. 

 Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla 

barn och elever. 

Specialpedagogens yrkesroll som vi här kan se, spänner över ett brett verksamhetsområde. 

Det kan vara en orsak till att specialpedagogens yrkesroll blir otydlig och har förväntningar på 

sig att arbeta som traditionell speciallärare, anser vi. I läroplanerna redogörs det inte heller för 

specialpedagogens uppgifter (Malmgren Hansen 2002).  
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Forskning om de professionella samtalen i specialpedagogens yrkesroll visar, att samtalets 

betydelse har minskat och andra arbetsuppgifter premierats. Vissa självkritiska 

undersökningar, exempelvis Hjörne (2004), menar att specialpedagoger behöver bli mer 

ifrågasättande och kritiska mot denna utveckling. Ahlefeld-Nisser (2009) har undersökt 

specialpedagogisk verksamhet och anser att den kräver specialpedagoger som fungerar som 

länkar mellan organisationer, olika yrkesgrupper, hemmet och skolan. Det förutsätter även ett 

kommunikativt perspektiv där en djup kompetens och kunskap är en grundförutsättning. Mer 

tid måste ges till samtalsprocesser, än vad som sker idag, Hon vill med sin doktorsavhandling 

stärka specialpedagogen i den handledande och samtalande yrkesrollen eftersom samtal 

ständigt förs på alla nivåer och stadier i skolans värld, anser Ahlefeld-Nisser (2009). 

 

Även Bladini (2004) har gjort undersökningar om specialpedagoger och hur de har genomfört 

handledning.  Resultatet visar att handledarutbildningen behöver utvecklas till att mer handla 

om att vidga perspektiv i samtalen än att komma med råd för att skapa förändringar. 

Specialpedagogens handledarutbildning behöver både utvecklas och teorianknytas, menar 

Bladini (2004). Specialpedagogen bör ges möjligheter att välja att enbart ta hänsyn till 

samtalet i sin yrkesutövning, och då avses främst på samtal med vuxna deltagare och inte 

samtal med barn. En skolledning som styr och tar ansvar för den specialpedagogiska 

verksamheten har stor betydelse. Vidare behöver pedagogerna utbildning och rimliga 

förutsättningar för sitt arbete. Författaren poängterar slutligen även behovet av ett gemensamt 

yrkesspråk (Bladini, 2004). Detta har även Hjörne (2004) uppmärksammat. I hennes studie 

undersöks hur skolor använder olika uttryck för exempelvis möten då elever diskuteras. Det 

finns ingen enhetlighet i vad dessa möten kallas. Utifrån sin studie konstaterar hon också att 

det från många specialpedagogers sida inte förekom några utmaningar, ifrågasättanden eller 

förtydliganden av den bild som lades fram av elevens skolsvårigheter när elever diskuterades 

av expertisen på möten.  Det förekom ingen perspektivering av elevernas problem utifrån 

grupp- och organisationsnivå, hävdar Hjörne (2004). 

Not even those who team members who have a responsibility for developing pedagogical 

practices make use of the opportunity to suggest alternative strategies and modes of 

organizing teaching and learning (Hjörne, 2004 side 60). 

Med tanke på den nyckelroll specialpedagogen har som representant för den 

specialpedagogiska expertisen, är det viktigt att genom professionella samtal reflektera, 

utmana och kritiskt granska även den egna praktiken, menar Hjörne (2004). 
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Centrala begrepp 

Vi inleder med att definiera vad inkludering står för eftersom det beskriver det mest 

grundläggande perspektivet, en skola för alla. Det är riktlinjer som vi som arbetar inom 

skolans värld ska följa och förhålla oss till. Dessa riktlinjer och perspektiv ligger till grund för 

med vilka glasögon specialpedagogen ser på sin yrkesroll som professionell samtalspartner, 

eftersom den människosyn och de värderingar man har blir tydliga i samtalen.   

Integrering och inkludering 

Begreppen integrering och inkludering har sedan 1990-talet används i skolan enligt 

internationella överkommelser i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). Ordet 

integrering betyder att föra något samman till en helhet. Med det nyare begreppet inkludering 

vill man markera att ingen skall föras någonstans, utan ska innefattas från början. Detta 

perspektiv lyfter fram att skolans arbete ska passa alla elever, en skola för alla, och inte att 

eleverna ska anpassas till skolan (Nilholm, 2003). 

Även Berg & Scherp (2003) poängterar att elevens lärmiljö är avgörande för hur de lyckas i 

skolan. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och varje skola ska vara en 

stimulerande miljö. Genom skolutveckling kan man förbättra och förändra verksamheten. Det 

ingår även att göra prioriteringar om vad som behöver prioriteras först. Personal, föräldrar och 

elever kan ta makten över skolans friutrymme och komma fram till gemensamma 

ståndpunkter med hjälp av det goda pedagogiska samtalet (Berg & Scherp 2003). 

Professionellt förhållningssätt 

Normell (2002) har beskrivit tre förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt: 

Personlig mognad, en trygg yrkesidentitet och intresse för uppgiften. För att kunna 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt som pedagog måste man ha uppnått en viss 

personlig mognad. Denna mognad innefattar en god portion självkännedom vilket betyder att 

känna både sina starka och svaga sidor. Att ha en trygg identitet innebär att veta vem man är, 

även i relation till andra, eftersom vi alla har en unik historia. Att visa respekt för andras och 

sin egen integritet är ytterligare en viktig faktor och ha ”lagom” distans. Normell anser att 

även förmågan att kunna lyssna gör dig mer professionell (2002).  

Rökenäs & Hanssen (2006) uttrycker sig på följande sätt: I det professionella arbetet med 

människor bör man ta hänsyn till olika sidor av sina medmänniskors beteende och 

upplevelser. Att ta hänsyn till hela människan innebär att betrakta människan som ett subjekt 

och inte som ett objekt. Den professionelle måste även kunna förhålla sig till det faktum att 

det finns olika teorier, metoder och perspektiv samt kunna motivera sina handlingar utifrån 

dessa. Det är avgörande för hur kommunikationen fungerar. Vissa föredrar ett särskilt 

teoretiskt perspektiv eller metoder, medan andra växlar mellan dessa. (Rökenäs & Hanssen, 

2006). 

Det relationella och punktuella perspektivet 

Ur en mängd olika perspektiv, vill vi lyfta fram Wrights (2001) tankar om det relationella 

perspektivet eftersom hon utgått från att fenomen är minst tvåsidiga, vilket är en teoretisk 

utgångspunkt i vårt arbete. När vi vill förstå en annan människa kan vi inte bara se denne som 
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en isolerad och sluten varelse, utan människan måste förstås i relation till sitt sammanhang. 

Med det relationella perspektivet sägs att det unika inte finns inuti var och en, utan framträder 

i mötet mellan människor. Vi kan aldrig med säkerhet veta vem en annan människa är, hur 

mötet kommer att bli. Mänskliga genuina möten är både kreativa och obestämda. Det 

punktuella perspektivet intresserar sig däremot i första hand för förmågor och egenskaper hos 

olika individer. Med en punktuell blick kan man intressera sig för bestämda delar, individuella 

problem eller egenskaper. Det är en fördel menar Wright, att kunna växla mellan olika 

perspektiv (2001). 

Yrkesroll och kompetens  

Enligt Rökenäs & Hanssen (2006) behöver den professionelle två ben att stå på i sin 

yrkesverksamhet, både en instrumentell handlingskompetens och en kommunikativ 

relationskompetens. Hos den erfarne yrkesutövaren är dessa sammanflätade till en helhet och 

utgör tillsammans yrkeskompetensen. Man kan skilja på en formell och informell yrkesroll. 

Den formella rollen brukar finnas nedtecknad i en yrkesbeskrivning och en informell roll 

innefattar omgivningens förväntningar. I alla yrkesroller kan det råda spänningar mellan olika 

förväntningar som rollen står för. Rollkonflikter kan uppstå om en yrkesutövare ska inta två 

eller flera roller på samma gång. Den professionelle som förväntas inta olika roller bör fråga 

sig om det är möjligt i praktiken (Rökenäs & Hanssen, 2006). 

Professionella samtal 

Det professionella samtalet kan definieras som ett samtal med ett syfte, där den ena parten 

agerar som företrädare för ett yrke, ett företag eller en organisation, enligt Hägg & Kuoppa 

(1997). Det skiljer sig från det privata samtalet genom att det finns en formell 

ansvarsfördelning mellan de båda parterna, något som saknas i det privata samtalet. I det 

professionella samtalet finns det formella krav på att någon av de inblandade parterna ska ha 

mer kunskaper inom något speciellt område och ha erfarenheter av att vara samtalsledare. 

Samtalsledaren har alltså en bestämd funktion, och ska vara kunnig inom det område som 

han/hon företräder. Denne ska också ha förmågan att kunna samtala på ett sätt som är 

passande för uppgiften. På grund av sin funktion har samtalsledaren därigenom en annan 

maktposition än den person som han/hon möter. Vidare ska samtalsledaren ha förmågan att 

vara personlig utan att vara privat, och använda samtalstiden på ett sätt som är till gagn för 

den andre (Hägg & Kuoppa 1997). 

Kunskapande samtal 

Carlsson & Linnér (2008) har skrivit om hur pedagogen kan utvecklas genom en 

”bildningsresa”, vilken kan beskrivas som ett pendlingsmönster, en metodologisk modell. 

Modellen har utgångspunkten att de inblandade har ett gemensamt intresse rörande en viss 

fråga som utgår från en pedagogisk praktik. Det kan sägas vara ett sammanhang där alla kan 

mötas och utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt. Genom att förstå både teori och 

praktik kan pedagogens läroprocesser fördjupas. Ett kritiskt tänkande och ett vetenskapligt 

förhållningssätt bör premieras. Lärandet innebär i modellen att vi tillsammans rekonstruerar 

kunskap, vilket kräver att föreställningar och kunskaper är verklighetsanknutna och 

meningsfulla. Syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya.  Att 

mötas i utmanande samtal och argumentera för ökade kunskaper, diskutera värden och normer 
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samt kritiskt granska den egna verksamheten är centrala aspekter som Carlsson & Linnér 

lyfter fram (2008). 

Reflektera 

Enligt Egidus (1999) betyder det latinska ordet flectere vända, styra och rikta. Förstavelsen re 

betyder tillbaka. Reflektion sker både i vårt samspel med naturen, tingen och med andra 

människor. Det handlar om att ge skäl och motskäl, att argumentera med sig själv och andra. 

Man inte bara tänker, säger eller utför en handling, utan funderar även över vad och varför. 

Genom att ställa frågor av typen: Gör jag på det bästa sättet nu eller kan det göras på ett annat 

sätt? Man vänder därmed tanken tillbaka till något, t ex tidigare erfarenheter, etiska normer 

eller kriterier på vad som brukar fungera eller inte (Egidus, 1999). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi börjar med att ta upp olika samtalsstrategier och metoder för att se vilka utgångspunkter 

det finns för den som vill vara en god samtalspartner. Sedan kommer vi att resonera runt 

handledning i grupp. Därefter fortsätter det teoretiska avsnittet med de två amerikanska 

pragmatisterna John Dewey (1859-1952) och George Mead (1863-1931) och deras syn på 

kommunikation. Den tyske filosofen Jürgen Habermans (1929-) som vidareutvecklat de 

filosofiska och de sociologiskt - kontextuella förutsättningarna för deliberativ kommunikation 

som mediet i det moderna samhället (Englund 2007). Vi har även valt att ta del av Vygotskijs 

(1896-1934) sociokulturella infallsvinkel. Han var en pedagogisk teoretiker som blev känd i 

västvärlden under 1960-talet. Deras teorier är ganska omfattande, därför har vi har valt ut de 

delar som vi anser vara relevanta för vårt examensarbete. Vi vill med hjälp av deras teorier 

försöka förstå samtalets betydelse.  

Samtalsstrategier och metoder 

Förmågan att kommunicera och leda samtal är betydelsefull och alla kan utveckla sin förmåga 

att kommunicera men alla lyckas inte lika bra. Våra individuella erfarenheter är en viktig del 

av det vi tar med oss i den professionella verksamheten. De som har fått möjligheten att 

utveckla sin förmåga att vara samtalsledare och reflektera över sig själv i olika 

kommunikationssituationer, har kunnat använda sig av detta i sin yrkesutövning. Det 

professionella samtalet kan inte vara något man tar till istället för professionella kunskaper 

och erfarenheter. Det finns några utgångspunkter som kan hjälpa till för den som vill vara en 

god samtalsledare. Enligt den psykoanalytiska teorin finns det krafter som styr våra 

handlingar. Medvetna motiv kan vara påverkade av sådant vi själva inte förstår eller uppfattar. 

Vi utvecklar strategier och föreställningar genom våra livserfarenheter och detta avgör hur vi 

bearbetar, tolkar och reagerar och vårt sätt att se på oss själva och andra. Ett konstruktivistiskt 

förhållningssätt innebär att vi inser att vår egen uppfattning av händelser är en av flera möjliga 

versioner av det som hänt. (Hägg & Kuoppa, 1997) 

Gribina (2005) har gjort studier på lärare och deras kommunikativa kompetens. Hon 

rekommenderar samtalsmetodik åt alla blivande pedagoger och lärare.  I arbetet sammanfattas 

olika författares syn och hon belyser området från olika perspektiv. Ett centralt perspektiv 

som lyfts fram innebär att yrkesutövandet och vårt sätt att samtala ska genomsyras av den 

människosyn och de demokratiska värderingar som slås fast i skollag och läroplan. Att kunna 

visa respekt och kunna acceptera andras olikheter, tillhör samtalsledarens grundläggande 

förmågor. Så gott som alla författare betonar att de personliga egenskaperna och 

förhållningssättet/attityden till vår samtalspartner är avgörande för de goda samtalen. Teorier 

och metoder ska kunna tillämpas i praktiken och bidra till att man blir en bättre 

samtalspartner. I undersökningen tas en mängd teorier upp. Vi vill särskilt lyfta upp den 

beteendeteoretiska personlighetsteorin som ett exempel på en teori som möjliggör förändring 

och utveckling. Enligt denna teori är vår personlighet ”summan av våra erfarenheter”, vilket 

innebär att vi ständig påverkar varandra. Det innebär även att vi aldrig behöver slå fast hur en 

människa är och därmed stänga diskussionen och möjligheter till förändring. Denna teori 

ligger till grund för olika samtalsstrategier då beteendeteoretisk personlighetsteori är mycket 

användbar i de pedagogiska processerna, anser Gribina (2005). 

Det finns otaliga böcker om samtalsmetoder och strategier. Alla har olika inspirationskällor 

och teorier. Man måste dock vara försiktig, enligt Weirsoe (2004) att okritiskt anta all 
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världens kommunikativa metoder, redskap och verktyg som erbjuds. De är bara förslag. Man 

måste skaffa sig kunskaper i samtalsmetoder för att sedan hitta sitt eget sätt att föra sina 

samtal på. Pedagogens kärnverksamhet ska bestå av kompetent och reflekterad 

kommunikation med mål att leda utveckling. Det finns en risk att man tar till sig 

kommunikationsmetoder utan att överväga vilka grundläggande begrepp, värderingar och 

teoretiska antaganden som dessa bygger på eller reflekterar över hur de stämmer med 

pedagogyrkets grundbegrepp, värdegrund, samhällsuppdrag och praktik (Weirsoe, 2004). 

Hilmarsson (2003) har beskrivit en metod som kallas Coveys princip. Den innebär att först 

förstå andra, sedan göra sig själv förstådd. Många av oss har för vana att inte lyssna och att 

svara för snabbt. Du kan bli en bättre ledare genom att lyssna. Det öppnar dörrar för 

samarbete och den som lyssnar kan finna argument för sin ståndpunkt. Genom den s.k. 

sokratiska dialogen kan människor själva komma fram till lösningar, se möjligheter eller finna 

åtgärder. Detta görs genom att frågor ställs så att samtalet blir en process som leder framåt. 

Genom att använda sig av dessa processfrågor läggs grunden för den sokratiska dialogen.  

Den skapar motivation och kraft inifrån individen själv att påverka sin situation (Hilmarsson, 

2003).   

Modell för samtal och samtalsträning 

Den som vill förbättra sin förmåga att vara en professionell samtalspartner kan lära sig 

mycket genom att läsa men det krävs också praktisk träning. Samtalsledarens uppgift är att 

underlätta för den som behöver hjälp i en aktuell situation. Vägledningen kan ses som en 

pedagogisk process. Samtalsledaren ska eftersträva att leda ett klargörande samtal och på 

olika sätt under samtalet eftersträva att ge befogenhet till den andre genom sitt förhållningssätt 

och arbetssätt. Den pedagogiska modellen kan användas som en stomme för att illustrera vad 

samtalsträning kan innebära (Hägg & Kuoppa, 1997).  

Här nedan ser vi samtalsledarens uppgifter i det professionella samtalets olika faser.  

 

Fas 1                                    Fas 2 Fas 3 

Klargöra situationen 

ur den andres perspektiv                   

Vidga perspektiv    

Sätta upp mål                      

Göra en handlingsplan 

Ge stöd för genomförande 

Utvärdera                

 

Skapa kontakt 

Ange ramarna 

Ge stöd att berätta 

Hjälpa att konstruera möjliga 

handlingsplaner 

Identifiera nya sätt att göra, 

kunna och vara 

Formulera planer och 

strategier för handlingar 

Utvärdera och avsluta 

(Hägg & Kuoppa, 1997) 

Dessa faser består av: 

Fas 1. Klargöra situationen ur den andres perspektiv genom att lyssna aktivt och ställa öppna 

frågor som den andre får god tid på sig att tänka över och svara på. Denna fas avslutas med att 

samtalsledaren klart och tydligt sammanfattar situationen och den andre godkänner denna 

version, alternativt rättar till den. 
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Fas 2. Samtalsledaren försöker vidga den andres perspektiv och få honom eller henne att se 

möjligheter eller begränsningar och hinder som han/hon inte tidigare sett. Denna fas avslutas 

med att båda två hjälps åt att sätta upp realistiska och konkreta mål. 

Fas 3. Gemensamt utarbetar de ett handlingsprogram. Samtalsledaren försöker här också att 

uppmuntra den andre att själv ta ansvar och vara kreativ, konkret och realistisk. 

Handlingsplanen sätts sedan i verket efter att klienten godkänt denna. 

Ett samtal kan innehålla alla faserna. För andra behövs flera samtal i fas 1 innan individen är 

beredd att gå vidare. Ofta går ett samtal i vågor, så att det i fas 2 dyker det upp nya frågor så 

att man hamnar i fas 1 (Hägg & Kuoppa, 1997). 

Om färdighetsträning 

Kritiker menar att de samtalsledare som ägnar sig åt träning utifrån olika samtalsmodeller 

resulterar i konstruerade och tillgjorda samtal. Kritiken finns främst i utbildningsprogrammen 

i Kanada och Amerika. Förutom att de leder till onaturliga samtal, menar de att det inte finns 

någon given koppling mellan färdighetsträning och tillämpning i verkliga sammanhang. I 

Sverige saknas vanligtvis systematisk träning i samtal inom traditionella utbildningsprogram. 

De personer som ändå har deltagit i kurser menar att de har fått bättre redskap för att kunna 

hantera professionella samtal. (Hägg & Kuoppa, 1997).  

Handledning i grupp och erfarenhetsbaserat lärande 

Holmberg (2001) har beskrivit att handledning handlar om att de som får handledning ska 

kunna använda sig själva bättre, sina kunskaper och erfarenheter i den praktiska 

verksamheten. Handledaren och gruppen ska tillsammans bestämma ramarna kring 

handledningssituationen. Handledarens uppgift är att underlätta gruppens möjligheter att 

reflektera över sitt arbete, se till att alla håller sig till ramarna under samtalet, inte komma 

med några färdiga lösningar. Det är viktigt att alla känner sig trygga i gruppen, sekretess kring 

det som sägs gör det lättare att prata om det som är svårt. (Holmberg, 2001). 

Det finns minst fem skäl till att få ingå i en handledningsgrupp:  

 Det ger utrymme för reflektion och lärande. 

 Man får uppleva berättelsens och bekräftelsens betydelse. 

 Det är meningsskapande (Normell, 2002). 

Handledning ger utrymme för mötet med arbetskamrater och behöver egentligen ingen 

förberedelse för ingen vet hur samtalet kommer att bli. När berättaren får presentera ett 

avgränsat problem får hon också lyssna till gruppens kunskaper och erfarenheter. Samtidigt 

har man möjlighet att hitta nya lösningar. Man lär av varandra. Då får man en möjlighet att 

tillsammans kunna reflektera över olika frågor. När vi för samtal i ett professionellt 

sammanhang tar vi del av berättelsen, som kan leda till att vi ser nya perspektiv, teorier och 

idéer. I handledningsgruppen får man utrymme för sin berättelse och har chansen att lyssna 

till berättelser som liknar den egna. Detta gör att vi får möjlighet att få syn på egna och andras 

styrkor och kan skapa ett gemensamt engagemang i gruppen (Normell, 2002).  

Handledning i grupp bedrivs i samtalsform som präglas av aktivt lyssnande och reflektion, 

vilket kan leda till nya insikter och aktiviteter. I alla modeller som beskriver 
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erfarenhetsbaserat lärande så strävar man efter att utgå från individens konkreta erfarenheter 

och upplevelser i lärsituationen. Detta innebär ett kontinuerligt lärande. (Holmberg, 2001). 

För och nackdelar med handledning 

Alla har sitt eget sätt att lära sig och lösa problem på (Tveiten, 2002). Vissa vill själva pröva 

saker i praktiken, andra lär sig genom att titta på hur andra gör. Någon vill hellre tillägna sig 

teorin medan andra föredrar kontakten och diskussionen med andra. Detta påverkar och leder 

till olika konsekvenser för gruppen som kan vara av både främjande och hindrande slag. 

Handledningssituationen rymmer dock alla inslag och sätt, så att alla erbjuds en passande 

inlärningsmöjligheter. Trots detta, menar Normell (2002) så passar inte handledning i grupp 

för alla. 

Alla har nyttan av att reflektera över sin yrkespraxis. Förändringsprocesser antas vara mest 

ändamålsenliga om det baseras på frivillighet. Å andra sidan kan man invända att om man inte 

vill vara med i en handledningsgrupp är man då inte heller villig att se kritiskt på det egna 

arbetssättet. I en handledningsgrupp är alla medlemmar ansvariga för grupprocessen och för 

att handledningens mål uppnås. Alla måste vara aktiva, alla måste bidra, därför är det av stor 

vikt att deltagandet bygger på frivillighet. En nackdel kan vara att någon känner sig tvungen 

att delta trots att det är frivilligt (Tveiten, 2002).  

Olika teorier om samtalets betydelse 

Att hävda utbildning som kommunikation, d v s att utbildningens centrala uppgift är att 

utveckla och etablera förmågan till ömsesidig kommunikation innebär till en viss mån att 

utmana skolans dominerande uppgifter. Framför allt handlar det om former för 

kunskapsöverföring. 

Det handlar inte om att ifrågasätta skolans kunskapsbildande uppgift. Det innebär snarare 

att se kunskapsbildning och färdighetsutveckling i form av språkligt meningsskapande 

insatta i kommunikativt meningsfulla sammanhang integrerat med moralisk 

omdömesbildning (Englund 2007, Sidan 10). 

Dewey (Englund, 2007) var den första i den pedagogiska idéhistorien och den pedagogiska 

filosofin som utvecklade ett synsätt på utbildning som kommunikation med direkt relation till 

demokrati. Deweys avvisande av att barnet enkelt kan upptäcka världen genom observationer 

från utsidan lägger grunden för hans kommunikativa meningsteoris betydelse för utbildning. 

Kommunikation handlar inte om en transport från punkt A till B utan om deltagande. För 

Dewey är världens mening inte placerad i sakerna eller händelserna i sig, utan i de sociala 

praktiker i vilka saker, gester, ljud och händelser spelar en roll. Dewey menar att samarbete 

och interaktion är avgörande faktorer för kunskapskonstruktion och lärande. Han menar att 

skolans verksamhet ska skapa ett tänkande och problemlösningsförmåga som även har 

betydelse utanför skolan (Dewey, 1998). 

 Även Mead (Englund, 2007) placerar den sociala situationen i centrum då han förklarar hur 

mening uppstår och hur människor utvecklas. Han förknippar inte utvecklingsfaser med 

bestämda ålderskategorier och menar att det inte heller sker en förutbestämd utveckling av 

självet. Han menar att socialiteten är själva förutsättningen för att medvetenhet ska kunna 

uppstå. Man går inte in i en social situation för att bli social, utan för att man är social. Enligt 

Habermas (1988) organiseras individerna som språk- och handlingsförmögna subjekt endast 

genom att de som medlemmar i en särskild språkgemenskap växer in i en delad livsvärld. 
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Med andra ord hävdar Habermas att i en bra samhällsteori borde man inte börja med individer 

eller struktur, utan med kommunikation mellan individer. Habermas använder två begrepp för 

att behandla samhället och sociala relationer: livsvärld och system.  Man kan tolka det så att i 

livsvärlden finns individer och deras förväntningar och livets mening, och i systemet finns 

strukturer. I den sociala världen lever individer sitt privata liv och som används för att kunna 

förstå och handla i världen. Systemet däremot är t ex politiska och ekonomiska system där 

man mäter hur effektivt man når upp mot givna mål. Vad vi kan förstå är det motsättningar 

mellan den enskilda människan och samhället som Habermas vill komma åt genom att det 

sker en kommunikation mellan individer (Habermans, 1988).  

Dewey och Vygotskij anser att språket är ett medel för kommunikation och det främsta 

psykologiska redskapet för mänsklig problemlösning. Det är genom språket som vi skapar ett 

eget tänkande, enligt Vygotskij. Dewey liksom Vygotskij förespråkade inlärningsmetoder där 

imitation och lek används för problemlösning (Philips, Charles, Soltis 2004). Språket och 

diskussionen är viktiga även för Habermas (1988) teori. Det innebär att vara öppen och förstå 

andra så att en tvåvägskommunikation blir möjlig mellan individer med olika referensramar, 

etniska och kulturella bakgrunder. För att nå en sådan relation krävs kunskaper om den 

”andre” och ett bra förhållningssätt. Även Mead (Englund, 2007) menar för att vi ska 

utvecklas är det en förutsättning att vi ingår i olika gemenskaper med andra människor, 

kommunicerar med dem, även med icke verbal kommunikation, sätter oss i andras perspektiv 

och försöker handla genom andras perspektiv. Vygotskij har liknande tankar som Mead då 

han menar att det är genom språket vi förstår andra vilket vi speglar oss i och därmed förstår 

oss själva. Språket är de glasögon man ser världen igenom (Imsen, 1988).   

Deweys kommunikationsteori har en betydelse för hur vi förstår undervisning och lärarens 

påverkan på den studerande. Undervisning handlar om att skapa en social situation då lärarens 

påvekan inte är direkt utan indirekt. Han menar att utbildning inte är något som görs mot 

barnen utan något som görs tillsammans med dem. En process av deltagande i en gemensam 

aktivitet - kommunikationsprocess, som är den centrala idén i hans utbildningsfilosofi. 

Vygotskij och Dewey menar att man ska utnyttja och inte undertrycka barnets naturliga 

resurser och att intresset fungerar som huvudmotivation istället för plikt och tvång (Lindqvist, 

1999). Deweys försök att modernisera utbildningen och dess frågeställningar förknippar 

många med uttrycket ”learning by doing”, där tonvikten ligger i handlingen, åtgärden och det 

handgripliga. Handlingen skapar en situation som individen utsätter sig för, kanske leder vår 

handling till att vi förändras i någon mån. Då har erfarenheten lett till ny kunskap. Värdet av 

erfarenheten ligger i erfarenhetens bidrag till att skapa mening eller sammanhang. Om det inte 

finns ett sådant samband så blir handlingen mekanisk och avskuren från nya erfarenheter, 

anser Dewey (Englund 2007). Enligt Vygotskij är lärarens uppgift i första hand att organisera 

miljön så att ett lärande kan ske. Primärt är det eleven som ska vara aktiv och intresserad. 

Läraren ska vägleda eleven i dess kunskapsutvecklande arbete. Alltså byggs kunskap upp i 

samspel mellan två individer. Läraren måste beakta två grundprinciper. Det innebär eleven 

måste tränas i att använd språket för att skapa och utveckla kunskap. Det andra är att 

undervisning inte endast går ut på att förmedla utan att undervisningen innehåller moment där 

både lärare och elev deltar i språklig interaktion så att kunskap kan skapas (Dysthe, 1996). 

Habermas (1988) har sin teoris utgångspunkt i kommunikation mellan individer. 

Hermeneutiken betraktar språket som det används av deltagarna i syfte att nå fram till en 

gemensam förståelse eller åsikt. Språket fyller tre funktioner: 

 Kulturell reproduktion, aktualisering av traditioner 
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 Social integration 

 Socialisation eller kulturell tolkning av behov  

När talaren och lyssnaren samtalar med en performativ/utförbar inställning, är de delaktiga i 

de funktioner som deras kommunikativa handlingar fyller för återgivanden av en gemensam 

livsvärld. För att förstå vad som sägs behöver man delta och inte bara vara observatör i ett 

samtal. När man deltar i kommunikativa handlingar ger man sig in i en process av ömsesidig 

kritik, där bägge parter kan lära av varandra. Kommunikativt handlande kan bara fortsätta så 

länge de ömsesidigt resta giltighetsmålen är berättigade. Dessa är: 

 Att uttrycka sig förståeligt 

 Att ge lyssnaren något att förstå 

 Att göra sig förstådd  

 Att uppnå en inbördes förståelse (Habermas, 1988)  

Skulle denna balans rubbas finns det tre alternativ: att återgå till strategiskt handlande, avbryta 

kommunikationen eller att återuppta det förståelseorienterade handlandet på det 

argumenterade talets nivå. 

Vygotskij menar att talet är av stor vikt även för oss vuxna. Då kan vi genom det inre samtalet 

genomföra självreflektion som ligger till grund för den egna metakognitiva verksamheten. 

Precis som Habermas tycker Vygotskij att språket är nödvändigt för att klara av att hantera 

olika situationer och handlingar (Lindqvist, 1999). Både Mead och Vygotskij menar att det är 

genom språket vi förstår andra och att språket är ett redskap för socialtumgänge. För 

Habermas är språket en förutsättning för att kunna söka kunskap medan Vygotskij menar att 

människan konstruerar sin egen kunskap genom sociala aktiviteter (Philips, Charles, Soltis 

2004). Habermas pekar på att samförstånd är kommunikationens huvudsakliga syfte och 

menar med detta att det inte går att tvinga på någon annan sin åsikt. Dialog och samtal är 

enligt Habermas en förutsättning för att nå en förståelsegemenskap genom att två eller flera 

människor överlägger med varandra och utvecklar en ny syn på fenomen tillsammans 

(Egidus, 1999). Det leder till ett kommunikativt handlande och det uppstår en kommunikativ 

rationalitet när olika argument ställs mot varandra. Vi kommer fram till en rationell dialog och 

reflektion. Med rationell menas inte logisk i det här sammanhanget, utan att välgrundad 

hänsyn är tagna till olika slags värderingar såsom religiösa, etiska, sociala mm.  

 

Det rationella samtalet är grunden för deliberativ kommunikation. Med deliberation menas 

överläggning d v s en kontinuerlig dialog.  Målet är inte att uppnå en konfliktfri 

samstämmighet, utan att acceptera andras ståndpunkter, lära sig att argumentera för sin sak 

och förhoppningsvis utveckla de egna ståndpunkterna i en ständigt pågående process 

(Habermas, 1988). Det som är karaktäristiskt för det deliberativa samtalet är att olika synsätt 

ställs mot varandra, att kunna tolerera och respektera andras åsikter, samt att kunna göra vissa 

överenskommelser. Detta innebär att det inte går att bortse från individens vilja, behov eller 

intresse, det är snarare därifrån som en gemensam överenskommelse ska byggas. Rationellt 

motiverat beslut som uppnåtts i enighet i en dialog förutsätter att det finns möjligheter att 

ifrågasätta det existerande och att förändra det. Alla ska ha lika möjligheter att fritt och öppet 

delta i dialogen (McCarthy 1984). I arbetet med skolans demokratiska värdegrund har det 

deliberativa samtalet fått en central plats (Englund, 2000). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Enh%C3%A4llighet
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Metod 

Metodisk ansats  

I samhällsvetenskapliga studier brukar man skilja mellan olika metodiska undersökningar när 

man talar om kvantitativa och kvalitativa metoder (Bryman 2002). Vi har valt att göra en 

kvalitativ undersökning eftersom vi anser att denna metod var lämpligast i vår strävan att ta 

reda på och skapa en förståelse för specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av vårt 

undersökningsområde. Vi har valt att använda oss utav intervjuer. En intervju kan genomföras 

på flera olika sätt. Intervjun kan exempelvis vara helt strukturerad med fasta frågor som har 

vissa bestämda svarsalternativ. En intervju kan även vara den raka motsatsen, det vill säga en 

helt öppen intervju där respondenten i princip kan styra utvecklingen av samtalet efter eget 

tycke kring den aktuella frågan. Det alternativ vi har funnit lämpligast är en variant som finns 

mellan de tidigare nämnda, nämligen den semistrukturerade intervjun. Frågorna har öppna 

svarsmöjligheter och det ger människor en bättre möjlighet att säga sin sanna åsikt och 

formulera sina svar. 

Vi har tänkt på att intervjuns struktur inte ska tvinga respondenterna att anamma vårt sätt att 

se på företeelsen utan syftar till att komma åt deras sätt att se på de ämnen som tas upp i vårt 

arbete. Vi har konstruerat våra intervjufrågor utifrån studiens syfte och problemformulering. 

I uppsatsen har vår ansats varit hermeneutiskt där målet har varit att hitta en gemensam och 

giltig förståelse av intervjuerna. Eftersom hermeutiken är en mångfacetterad företeelse är det 

svårt att exakt beskriva vad som kännetecknar en hermeneutisk ståndpunkt (Patel & 

Davidsson, 1994). Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är " den hermeneutiska spiralen", 

vilken syftar på att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse 

och möten med nya erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir 

förförståelse i kommande tolkningsansatser. Spiralmetaforen visar att förståelsen ständigt 

förändras och aldrig kan återgå till en tidigare punkt, däremot kan förståelsen antingen bli 

djupare eller nå nya höjder. När man tolkar en text, är helhetsbilden man får beroende av den 

mening man finner i textens enskilda delar. Begreppet hermeneutisk cirkel handlar om dessa 

samband mellan helhet och delar; tolkningar bygger alltid på andra tolkningar (Ödman, 1994). 

Vi har utgått från ett intersubjektivistiskt perspektiv, där vi samspelat med de människor som 

intervjuats. Vi är därmed medvetna om att vår förförståelse har inverkat på tolkningen av 

insamlad data. Detta ser vi dock inte som något negativt. Förförståelsen, de tankar, intryck 

och känslor samt den kunskap som vi har, är en tillgång och inte ett hinder. Vår förståelse 

grundar sig i de erfarenheter och kunskaper som vi har förvärvat i förskola, grundskola, 

fritidshem och särskola. Vi menar att man inte kan studera sin omvärld utan att påverka den, 

eftersom man själv är en del av den. 

Etiska överväganden  

Innan vi påbörjade vår undersökning tog vi del av Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer i Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning, som har fyra huvudkrav. Informationskravet uppfyller vi genom att berätta om 

studiens bakgrund och dess syfte och hur vi ville genomföra den för våra respondenter. När det 

sedan kom till själva undersökningstillfället så påtalade vi för specialpedagogerna att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville om det inte kändes bra. 

Samtyckeskravet tillgodosågs då respondenterna genom eget val samtyckte till att delta. 
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Konfidentialitetskravet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Vi 

försäkrade respondenterna skydd av den personliga integriteten och att svaren skulle 

behandlas så att den som svarat förblev anonym. När det gäller nyttjandekravet har vi 

informerat samtliga respondenter om att materialet endast ska användas i den här uppsatsen 

(Bryman 2002). 

Trovärdighet och äkthet 

Begrepp som föreslås för bedömning av kvalitativ samhällsforskning är trovärdighet och 

äkthet. Anledningen är enligt Bryman (2002) att det behövs bedömningskriterier som fungerar 

för den sociala verkligheten, där man inte kan visa upp en enda och absolut verklighet som 

man kan mäta resultatet emot. Därför har vi valt att använda oss av dessa begrepp.  

Vi anser att vi har tagit reda på det som skrevs i syfte och problemformuleringen nämligen att 

undersöka hur specialpedagoger ser på sin yrkesroll kring samtal med lärarkollegor. Eftersom 

vår undersökning handlar om djup och inte bredd, har vi haft fokus på den sociala verklighet 

som vi studerat.  

Då målet är en så hög giltighet som möjligt har vi utgått från samma intervjufrågor (bilaga 2) 

så att skillnaderna i svaren mer beror på sanna skillnader, än på hur intervjun är genomförd.  

Vi har bedömt att respondenternas deltagande och engagemang kring vårt arbete har varit 

uppriktigt och ärligt. Vi tycker att samstämmigheten mellan intervjusituationen och 

resultatredovisningen är god för att vi försökt att sätta oss in i respondenternas svar. En 

nackdel kan vara frågornas konstruktion. Frågorna kan ha varit ledande och en del av våra 

frågor var till en början långa och svåra att förstå. Vi har därför ändrat och formulerat om 

frågorna något efter den första intervjun. 

För att öka tillförlitligheten i vår undersökning har vi erbjudit alla respondenter att läsa 

igenom sina intervjuer efter vår sammanfattning. De har fått möjlighet att korrigera eventuella 

fel och missuppfattningar, att ytterligare kommentera sina egna svar om de så har önskat. Alla 

utom en valde att läsa igenom intervjuerna. Två av respondenterna gjorde små ändringar, 

övriga var nöjda och valde att inte göra några ändringar eller tillägg. Det finns en risk att 

undersökningspersonerna kan ha dragit sig från att ge kritik och göra ändringar för att de t ex 

inte vill stöta sig med oss som utfört intervjun. Detta har vi försökt att eliminera genom att 

förklara att deras respons är viktig för ett tillförlitligt resultat. 
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Planering och genomförande 

Urval av respondenter 

Avsikten med kvalitativa studier är att få fram rik och täckande information för att kunna ge 

en beskrivning av ett visst fenomen i en viss population. Därför har vi valt att göra strategiska 

val, vilket innebär att vi medvetet har valt vilka som ska delta i vår undersökning. Nackdelar 

med sådana val kan vara att vi valt personer som vi hade speciella förväntningar på, att vi på 

så sätt påverkat studiens resultat. Hade vi valt sju andra pedagoger hade vi kanske fått helt 

andra svar. 

Vi har valt att intervjua sju specialpedagoger. Dessa sju respondenter kommer från två olika 

kommuner och från olika verksamheter. Vi har valt att endast intervjua specialpedagogers 

uppfattning om samtal, för det är deras tolkning vi är intresserade av.  

Specialpedagogers yrkesroll kan se ut på många olika sätt och därför ville vi ha en stor 

variation angående arbetsplatser, ålder, uppdrag, verksamhetsår och att båda könen skulle 

vara representerade. Två av respondenterna ingår i ett resursteam, de arbetar inom 

grundskolan. En av det intervjuade har en tredelad tjänst på avlastningshem, grundskola och 

projektanställning. En av respondenterna är klasslärare på en gymnasiesärskola. En av de 

utfrågade har en kombinerad tjänst på IV-programmet på gymnasiet. En av respondenterna 

arbetar på ett sätt som påminner om speciallärarens yrkesroll. Den sista av de sju 

respondenterna ingår i ett resursteam i en autismenhet med handledningsfunktion.  

Respondenternas yrkesverksamma år varierar mellan att vara nyutexaminerade till att ha varit 

verksamma inom yrket i 15 år. Av sju respondenter är endast två män, för att det fanns flest 

kvinnor representerade inom yrket i de två kommuner där vi gjort våra intervjuer.  

Genomförande 

När vi hade bestämt oss för vad vår studie skulle handla om började vi samla material från 

bibliotek och olika databaser. Vi fick tag i mycket material och kunde sätta oss in i ämnet. 

Efter att vi bestämt syfte och problemformulering insåg vi att vi måste välja bort det mesta av 

vårt material. Det har varit väldigt svårt. Vi gjorde våra intervjufrågor utifrån syfte och 

problemformulering. Redan vid vår första kontakt med respondenterna beskrev vi syftet med 

vår uppsats och vad vi var intresserade av att tala med dem om. Två av de tillfrågade svarade 

inte på vår förfrågan. Därför frågade vi två andra specialpedagoger. När vi fått bekräftelse på 

deras medverkan, avtalades tid och plats. Därefter skickade vi dem ett mail (bilaga 1) där vi 

återigen beskrev syfte och tillvägagångssätt. 

Eftersom vi har varit två som skrivit och genomfört denna undersökning har vi varit noga med 

våra förberedelser så att förutsättningarna för intervjuerna varit så lika som möjligt. 

Intervjuerna genomfördes antingen på respektive respondents arbetsplats eller på 

intervjuarens arbetsplats, under april månad 2010. I ett fall fanns ett önskemål om att vi skulle 

göra intervjun hemma hos en av respondenterna. Den allra första intervjun gjorde vi 

tillsammans för att kontrollera om våra frågor behövde ändras. Vi skickade även frågorna till 

vår handledare. Vi ändrade några av dem för att eventuellt förhindra några missförstånd och 

gjorde även senare små förändringar. Därefter har vi av praktiska orsaker valt att genomföra 

intervjuerna var för sig i två olika kommuner. Trots noggranna förberedelser finns det 
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nackdelarna med att vi har varit två som intervjuat i var sin kommun. Vi har inte kunnat 

genomföra intervjuerna på samma sätt för vi är två olika individer med olika förkunskaper 

och har olika intervjutekniker. I en kvalitativ intervju är intervjuaren och intervjupersonen 

båda medskapare i ett samtal. För att lyckas med intervjun bör intervjupersonerna i samtalet 

bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet. I 

ett samtal vill man mötas på lika villkor men troligen färgas alla samtal av flera faktorer t ex 

kön, ålder, social bakgrund (Patel och Davidsson).  Respondenterna hade möjlighet att 

påverka intervjusituationen vilket har gjort att vi har fått väldigt breda svar.  Det har varit 

svårt att jämföra och analysera en del av deras svar. Vi som har intervjuat har även tolkat 

några av våra frågor lite olika, trots att vi verkligen hade försökt att ha en gemensam 

utgångspunkt. 

Ingen av intervjuerna är alltså exakt lik någon annan, även om de givetvis påminner om 

varandra i väsentliga drag. Intervjuerna har spelats in på band. Samtalen skrevs sedan av ord 

för ord, men för att det skulle bli lättare för respondenterna att läsa valde vi även att göra en 

sammanfattning av samtliga intervjuer.  

Under processen har vårt behov att få med ”allt” gjort att vi har fått bearbeta texten många 

gånger. Här har vi haft ett stort stöd från vår handledare, vilket vi är tacksamma för. 

Analysen  

Det finns olika ansatser inom kvalitativ dataanalys. Den mest utbredda analysformen som vi 

har använt oss utav är inriktad på meningsinnehållet i texterna (Bryman 2002). I en 

hermeneutisk studie är inte den viktigaste frågan om vi kan använda teorier eller ens vilka 

teorier som kan användas som hjälp i tolkningsarbetet. Vi använder teorierna som lampor för 

att belysa en ny möjlig förståelse av data. Det är innebörden i data och inte teorierna som ska 

ligga som grund för studiens resultat. Det kan hända att teorin döljer det som data har att säga 

(Ödman, 1994). 

Man kan säga att det finns två avsikter med dataanalysen. 

 Att komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det blir analyserbart. 

 Att utveckla tolkningar av och perspektiv på den information som finns i 

datamaterialet. 

Vi började med att läsa igenom hela materialet förutsättningslöst. Därefter letade vi efter 

meningsbärande element i materialet d v s vi tog ut det som var relevant för undersökningen. 

Vi markerade texten med olika siffror som angav vad texten handlade om. Därpå klippte vi ut 

texterna och alla med samma nummer hamnade i samma hög. 

Då blev det lättare att få en fullständig bild av varje delområde. Detta var en förutsättning för 

att kunna få fram en total bild av respondenternas svar på samma fråga. Det blev lättare att 

jämföra och kunna tolka svaren. En av högarna blev alldeles för stor så den fick vi dela in i tre 

mindre delar, för att få en bra överblick och kunna göra en bättre tolkning. När man tolkar en 

text, är helhetsbilden man får beroende av den mening man finner i textens enskilda delar. För 

att motivera tolkningen av texten som helhet, måste man hänvisa till tolkningarna av olika 

avsnitt i texten. Dessa mindre element är också beroende av den helhetsbild som vi hittat i 

texten som helhet. Vi har fört kontinuerliga och utvecklande diskussioner och på det sättet sett 

mer tillsammans än var och en för sig. Begreppet hermeneutisk cirkel handlar om dessa 

samband mellan helhet och delar; tolkningar bygger alltid på andra tolkningar (Ödman, 1994). 
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I vårt material har vi försökt att identifiera mönster, samband och även variationer. Vi har satt 

oss in i resultaten genom att vrida och vända, hitta olika förklaringar och tolkningsmöjligheter 

med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och syftet. Analysarbete har tagit mycket tid, 

delvis för att vi har låtit frågor och tankar mogna mellan våra träffar.  Detta har samtidigt gett 

oss en distans till texten och resultaten, vilket gjort att vi har kunnat upptäcka nya 

infallsvinklar. 
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Resultat och analys 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur sju specialpedagoger i olika 

verksamheter uppfattade sin professionalitet, i synnerhet när det gällde samtal med andra 

lärarkollegor. Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har vi valt att dela in 

resultatframställningen i fem områden: 1) vilken syn specialpedagogen har på sin yrkesroll 2) 

förväntningar kring professionella samtal 3) Samtalens karaktär i fråga om form, innehåll och 

behov, sedan följer en redogörelse av 4) olika strategier som används inför och under 

samtalen. Sist beskriver och analyserar vi 5) vilka förutsättningarna är för att genomföra 

samtal med kollegor.  

Specialpedagogens yrkesroll 

I vår undersökning visar resultatet att den allmänna bilden av specialpedagogyrket är bred och 

varierad. Så bred att den upplevs som otydlig och svårdefinierad. Därför var det särskilt 

intressant att respondenterna uppgav att de kände sig säkra och trygga i sin yrkesroll, trots att 

de även anser att det finns en allmänt diffus bild av specialpedagogen.  

 
Jag tror att min syn är väldigt bred och att kunna se helheten hos barn. Varje barn har 

något positivt som man kan bygga på, inte se problemen utan att bygga på det positiva. 

Hitta man något positivt så ger det positiva effekter hos barnet. Jag försöker nog att vara 

positiv, att det här löser vi, att vi hjälps åt, att man tar hjälp av varandra. Lägga prestigen 

åt sidan. Jag känner mig inte mer än någon annan för att jag har en annan utbildning men 

däremot är jag glad och trygg för att jag har min utbildning, den har öppnat upp mig både 

i min yrkesroll och även privat. 

Lärarna ger uttryck för att utvecklas i gemenskap med kollegor i olika sociala sammanhang 

och i sin yrkesroll. Detta är grundstommen i de olika teorier som vi har tagit upp. Bland annat 

Dewey (1998) menar att samarbete och interaktion är avgörande för kunskapskonstruktion 

och lärande.  Även Mead placerar den sociala situationen i centrum för hur människor 

utvecklas (Englund, 2007). Men det finns också lärare som tycker att finns specialpedagoger 

som har större kompetens och kunskap. Detta har skapat större statusskillnader mellan lärare 

och specialpedagoger enligt en respondent.  

Där kollegan kommer fram till mig och ber om hjälp. Hur ska jag göra med eleven X, har 

du några bra tips? Så uppfattar jag min roll mot kollegorna. Jag är inte ute efter det, men 

det har nog blivit en slags status. Jag har en kompetens som ingen annan har. Inte ens 

rektorn. Det har blivit en statusstege, fastän jag vill vara på samma nivå som kollegorna. 

Om jag säger något på ett möte så har det mer värde än om en vanlig lärare säger samma 

sak. Det har blivit skillnad efter min utbildning till specialpedagog. 

Respondentens upplevelse av att ha högre kompetens och en högre status än sina kollegor kan 

bero på åtskilliga faktorer. Hur vi upplever oss själva och vår omgivning beror på våra 

erfarenheter och kunskaper. Våra individuella erfarenheter är en viktig del av det vi tar med 

oss i den professionella verksamheten, menar vi.  

Trots att respondenterna arbetar inom olika verksamheter ansåg samtliga att det ställdes vissa 

specifika förhoppningar på dem i deras yrkesroll. De flesta ansåg att de bör ha fördjupade 

kunskaper i exempelvis olika funktionshinder, att vara en god samtalspartner i olika 

situationer och som handledare av kollegor. Dessutom bör man kunna fungera som ett 

bollplank och ha förmågan att lyfta saker med kollegor.  
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Jag vet inte riktigt. Oftast blir jag tillkallad när de vanliga metoderna har tagit slut. När det 

finns ett problem av något slag som ska lösas.  Man måste försöka hitta lösningar och vara 

positiv, se möjligheter. Min uppgift är att lyfta människor, att se hur mycket vi kan göra 

tillsammans. Alla är olika och så måste det få vara….. Visst finns det förväntningar på att 

jag ska komma och lösa saker och ting, men så fungerar det ju inte…. Jag måste visa tillit 

och trygghet och respektera den andre, annars går det inte. ….Jag kanske är mer 

uppmärksam i samtalet och vad de handlar om, än andra lärare. 

 

Man kan enligt Hägg & Kouppa (1997) utveckla ett konstruktivistiskt förhållningssätt genom 

att lyssna på andra och att respektera deras versioner även om de inte överensstämmer med 

våra egna. Det ges här, enligt vår tolkning, uttryck för att detta innebär att det är möjligt att se 

på en situation på flera olika sätt och att man kan lösa ett problem på många olika sätt. Om vi 

utvecklar vår förmåga att vara samtalsledare och reflektera över oss själva i olika 

kommunikationssituationer, är det till nytta både oss själva, elever och våra medarbetare.  

Flera av respondenterna uttryckte en önskan om djupare kunskaper om samtalet, att man alltid 

kan bli en ännu bättre samtalspartner. För att nå dit krävs enligt respondenterna fortlöpande 

kompetensutveckling där handledning nämndes som en viktig del. För att kunna använda sig 

själv bättre i sin verksamhet behöver man ”påfyllning” genom att reflektera över sin 

arbetssituation. Som specialpedagog behöver man även prata av sig för man får ta del av 

många olika jobbiga situationer.  

Man behöver alltid lära sig mer, det kunde varit ändå mycket mer av detta på 

utbildningen. Jag brinner för det här med samtal så jag hade kunna valt bort annat istället. 

För mig handlar samtal om möte med andra människor, vad man skickar för signaler till 

andra, människosyn, kunskapssyn. Det är mycket man måste tänka på. 

Vi tolkar detta som att samtal upplevs som viktiga.  Det finns möjlighet att hitta nya insikter 

och aktiviteter vilket innebär ett kontinuerligt lärande.  

Man borde få handledning som en löneförmån och att man får det i den grupp man jobbar. 

För det är där samtalet kan födas, att det är något positivt, att cheferna inte tycker att man 

pratar bort tiden.  

Det talas om två olika sorters handledning i vår undersökning. Dels den som 

specialpedagogerna ger till lärarkollegor, och dels den man kan få själv. Det ingick inte i alla 

respondenters roll att ge handledning. 

Sammanfattning 

Specialpedagogyrket är bred och varierad. Trots att den allmänna uppfattningen av 

yrkesrollen är otydlig är specialpedagogerna trygga i sin yrkesroll. Det är i de sociala 

sammanhangen som utveckling sker. Respondenterna förväntades att inneha och dela med sig 

av fördjupade kunskaper inom specialpedagogik. De önskade även få kontinuerlig 

kompetensutveckling om samtal som bidrar till kontinuerligt lärande. Samtal upplevs som 

viktiga i yrkesrollen.   

Förväntningar kring professionella samtal 

Det finns de specialpedagoger som förväntar sig att samtalen ska vara kunskapande och 

utvecklande. De förväntar sig att pedagoger och lärare i någon form borde ha utbyte av 

professionella samtal, enskilt eller i grupp.  
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Jag har förväntningen, att samtalen ska ge något till gruppen. Ibland är jag tveksam om de 

fått vad de har eftersträvat. Lite beror på gruppen, hur öppen den är. Ibland kan man 

känna att de här samtalen gick jättebra, och ibland känner man att det inte gick så bra. Jag 

känner ingen press på mig att lösa problem som lärarkollegorna ställs inför.  

De respondenterna som ställer förväntningar på sig själva, gör även de på kollegor som de 

samtalar med. De ser på samtalen som en ständig professionell utveckling. Detta stämmer 

överens med den metodologiska modell som Carlsson & Linnér (2008) hänvisar till. Modellen 

har sin utgångspunkt i att de inblandade har ett gemensamt intresse i en viss fråga, i ett 

sammanhang där alla kan mötas och utvecklas. Lärandet i modellen innebär att vi tillsammans 

rekonstruerar kunskap. Syftet är att gå från gamla tankemönster och istället utveckla nya. 

Detta är aspekter som även våra respondenter betraktade som viktiga.  Respondenterna menar 

att specialpedagogen förväntas ha särskilda kunskaper om att föra professionella samtal.  

Det finns specialpedagoger och lärare som väljer bort vissa samtal, både enskilda eller 

handledning i grupp. De specialpedagoger som arbetar som klasslärare väljer i högre grad bort 

samtalen eftersom de i sin yrkespraktik prioriterar andra arbetsuppgifter. De som väljer bort 

samtalen påstår att de gör det pga. tidsbrist och att man anser att det inte ger något att samtala 

med kollegor som inte har samma pedagogiska grundsyn som de själva.  Det blir då inget 

utvecklande samtal.  Enligt Dewey och Vygotskij är språket ett medel för kommunikation och 

det främsta psykologiska redskapet för mänsklig problemlösning (Phillips, Charles, Soltis, 

2004). Det är genom språket vi förstår andra och oss själva, menar både Vygotskij och Mead 

(Englund, 2007). Språket är de glasögon man ser världen igenom (Imsen, 2000). Hjörne 

(2004) poängterar att specialpedagogen som representant för den specialpedagogiska 

expertisen bör föra professionella samtal genom att reflektera, utmana och kritiskt granska 

även den egna praktiken.  

Samtalens form 

Samtalens form kunde variera från att vara planerade, spontana eller akuta. De mest 

förekommande var planerade möten, men även spontana och akuta förekom ofta. De 

vanligaste planerade samtalsformerna var handledning, rådgivning, konsultation och 

vägledning samt råd och stöd vid t ex föräldrakontakter. 

I de planerade samtalen fanns framförhållning, en viktig röd tråd, och tid för reflektion vilket 

är en grundförutsättning för att föra professionella samtal och vidareutveckla verksamheten. 

Respondenterna ger här uttryck för att de tycker att samtalet är en process som öppnar dörrar 

för samarbete. Detta stämmer överrens med den metod som Hilmarsson (2003) beskriver som 

kallas Coveys princip. Genom en samtalsprocess kan människor själva komma fram till 

lösningar, få kraft och motivation att påverka sin situation. Att förstå sig själv och andra, samt 

att själv göra sig förstådd är grunden för all utveckling och lärande. Även Gribina (2005) 

anser att diskussionen ger möjligheter till förändring och därför behöver vi inte slå fast hur en 

människa är. Men diskussioner med kollegor kräver mötestid, vilket tas upp av 

respondenterna. 

Egentligen tycker jag att organisationen och tiden är så slimmad att det inte ges några 

gratis tillfällen precis. Vi har i och för sig en eftermiddag i veckan som ska vara lite 

pedagogisk men då har vi så mycket att göra så kanske du inte prioriterar samtalet. Då är 

det samtalen som får stryka på foten. Annars måste man ju vara nära varandra rent fysiskt 

eller råka vara i fikarummet samtidigt. Hur lätt är det att hitta en tid? Det blir inte som 

man skulle vilja ha det. 
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Vår undersökning visar att de som har få planerade möten får ta vara på alla möjligheter till 

samtal. Det innebär att de har fler akuta och spontana möten. Enligt vår analys kan 

konsekvenserna bli kännbara för verksamheten och den enskilda individen. Det kan innebära 

minskad tid för förberedelser, reflektion, utvärdering m m, vilket hindrar pedagogernas 

utveckling och slutligen drabbar det även eleverna. 

Man måste få tid för reflektion och tid för att träffas i diskussioner tillsammans för att 

komma vidare eller förbereda sig. Det är ju tajt idag. Det känns som det bara dras in mer 

och mer och man frågar sig om det verkligen går att göra ett bra jobb? Man känner att 

man inte räcker till.  

Respondenterna menar enligt vår tolkning att reflektion innebär att ge skäl och motskäl, 

argumentera med sig själv och andra. Det är viktigt att inte bara tänka, säga eller utföra en 

handling, utan fundera över varför man gör på ett visst sätt samt fundera kring alternativa 

lösningar. Vi tolkar det som att respondenterna menar att reflektion kräver schemalagda 

möten. Schemalagda möten som sker kontinuerligt, ger trygghet och struktur vilket är 

grundläggande för en bra verksamhet. Det framkom i undersökningen att planerade möten till 

stor del skulle förebygga förekomsten av spontana och akuta samtal.  

Det jag tror på, att få chefer att tycka att det är bra med handledning och samtal så att det 

inte blir en ”katastrofåtgärd”. För det är ju så det ofta är. Här brakar det ihop någonstans 

och då tar man tag i det. 

Spontana möten förekommer i fikarummet, på rasten där man t ex tar snabba praktiska beslut. 

De akuta mötena handlar mer om när något redan har hänt som kräver omedelbara åtgärder 

och handlingar, t ex att ringa hem till föräldrar.  

Sammanfattning  

Specialpedagoger förväntar sig att samtalen ska vara kunskapande och utvecklande och även 

generera ny kunskap tillsammans med andra i professionella samtal, enskilt eller i grupp. Det 

finns specialpedagoger och lärare som väljer bort vissa samtal, både enskilda eller 

handledning i grupp därför att de prioriterar andra arbetsuppgifter. Samtalens form kunde 

variera från att vara planerade, spontana eller akuta. De mest förekommande var planerade 

möten. Där man kände att det fanns en röd tråd och tid för reflektion. Genom att delta i 

diskussioner kan människor själva komma fram till lösningar och få kraft och motivation till 

att påverka sin situation. Att reflektera och fundera på vad och varför man handlar på ett visst 

sätt är viktigt. Men ges ingen tid för reflektion, drabbas alla, främst eleverna.  

Samtalens innehåll 

De flesta samtalen med kollegorna kretsade kring pedagogiska frågor rörande elever i behov 

av särskilt stöd. Samtalen handlar om elevernas behov, måluppfyllelse, förståelse och omsorg. 

Elevens och gruppens behov styr dessa samtal, sedan är det ju även lärarens och 

organisationens behov. I skolan är det resultat och måluppfyllelse i första hand, men även 

omsorgsbiten. Både elever och lärare är ju styrda av målen så det är inte så konstigt att 

fokus ligger där. Vi försöker ha en helhetssyn på barn och elever, så det är viktigt att se 

hela barnets situation.  

I skolans värld finns strukturer som regler och mål. Skolans uppgift är att följa dessa mål. Vi 

konstaterar att det är dessa kriterier som genomsyrar skolans verksamhet. Det finns flera 
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orsaker till att elever inte når målen, exempelvis på grund av sociala problem. Habermas 

(1998) använder två begrepp för att förklara hur samhället fungerar, livsvärld och 

systemvärld. Skolan kan representera systemvärden där man mäter hur man når upp till givna 

mål. Här kan man förstå hur motsättningar kan uppstå mellan livsvärlden och systemvärlden. 

Habermas vill komma åt detta genom att kommunikation förs mellan individer. 

Elevernas behov styr samtalen. Det har gått från att vara målrelaterade till att bli mer 

sociala. Mer omsorger har smugit sig in. Då läggs måluppfyllelsen åt sidan. Elevurvalet är 

det samma som tidigare. Men det känns som de sociala problemen har ökat runtomkring 

hemma.  

Utbildning är inte något som görs mot barn, utan som görs tillsammans med dem, enligt 

Dewey (Englund, 2007). För att skapa mening och sammanhang krävs att barnens sociala 

situation är förenad med skolans värld. Finns det inte ett sådant samband blir nya kunskaper 

mekaniska och avskurna från nya erfarenheter. I vår analys upplever respondenterna att det 

finns en vilja till att ha en helhetssyn på barn och elever där man ser ur ett 

möjlighetsperspektiv istället för ett bristperspektiv vilket tar hänsyn till elevens hela 

livssituation. Vi ser att det finns en skillnad i fråga om måluppfyllelse mellan grundskola och 

särskola. I särskolan betonas i högre grad förståelse kring eleverna. Det kan handla om 

struktur eller att ge förståelse för att eleven behöver ha längre tid på sig. Vår slutsats är att 

skillnaderna beror på olika läroplaner och traditioner. 

Sammanfattning 

Samtalen handlar om elevernas behov, måluppfyllelse, förståelse och omsorg. De flesta av 

samtalen kretsade kring elever i behov av särskilt stöd. I skolan möts elevens livsvärld skolans 

mål och regler. Elever når inte målen delvis på grund av sociala problem. Respondenterna har 

som avsikt att se eleven ur ett helhetsperspektiv, där man fokuserar mer på möjligheter än 

brister.   

Lärarnas behov av samtal 

Lärarnas behov av samtal kretsade runt måluppfyllelse, förståelse eller omsorger runt elever. 

Samtalens innehåll och behov är sammankopplade och beroende av varandra. Vi konstaterar 

att lärarna främst kontaktar specialpedagogen när ett behov hos en elev har uppstått. De 

nämner också att de i högre grad blir kontaktade av lärarna när det gäller etiska 

ställningstaganden, bl a frågor rörande IUP.  

Under den sista tiden har samtalen handlat om nationella proven i trean, hur vi ska skriva 

IUP, hur vi ska utveckla oss. Mycket prat om hur vi ska uttrycka oss när vi ska skriva och 

vad vi får skriva, etiska diskussioner då andra människor ska gå in och läsa det vi skrivit.  

Lärarna upplever att de har bristande kunskaper i fråga om hur man ska uttrycka sig i etiska 

frågor och ber därför specialpedagogen om råd. I ett professionellt samtal, enligt Hägg & 

Kuoppa (1997) finns det krav på att någon av parterna ska ha mer specifika kunskaper inom 

ett område, kunna ge råd. Det finns somliga lärare som uttrycker ett behov av att få 

handledning av specialpedagogen. Enligt en av respondenterna är det ”oftast de duktigaste 

som vill ha handledning för det är de som reflekterar över det de gör.”  

Specialpedagogerna delar upp lärarnas behov i två skilda kategorier: dels de lärare som ser 

handledning som kompetensutveckling och dels den grupp lärare som väljer att avstå från 
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handledning och prioriterar andra arbetsuppgifter. Läraren kan välja mellan enskild eller 

grupphandledning. Handledning måste vara frivillig, anser somliga respondenter. Det finns 

säkert olika skäl till att vissa lärare avstår från båda handledningsformerna, och så måste det 

få vara eftersom vi är olika. I det professionella arbetet med människor är det viktigt att 

respektera andra människors upplevelser och beteenden, menar Normell (2002). Hon menar 

att vi kan få syn på egna och andras styrkor i en grupp.  

Sammanfattning 

Det är när ett behov har uppstått runt en elev som specialpedagogen kontaktas. Samtalen 

kretar kring mål, uppfyllelse eller omsorg. Lärarna upplever att de har bristande kunskaper i 

fråga om hur man ska uttrycka sig i etiska frågor och önskar råd, stöd och handledning av 

specialpedagoger.  

Strategier som används inför och under samtalen. 

Det framgick att det användes många olika strategier. Den bästa var när man löste saker 

tillsammans, att man gav och tog och att man lärde sig nytt hela tiden. De flesta använde 

självrannsakan som en strategi. ”Kunde jag göra eller säga på ett annat sätt, organisera om, 

vad utlöste detta beteende?” Den viktigaste strategin av alla var att lyssna.  

Strategier…. Lyssna för att ta reda på vad som sägs, sedan får man på något sätt försöka 

kolla av att man förstår varandra för att gå vidare. Att man tillsammans försöker hitta 

olika lösningar. Att det finns många olika lösningar som passar olika för olika personer. I 

ett samtal lär man sig något hela tiden, man ger och tar. Förtroende är viktigt.. trygghet.. 

att kunna misslyckas utan att man behöver känna sig värdelös…samtal är ömsesidigt. 

Att lyssna aktivt är ett villkor för en ömsesidig dialog, en uppfattning som det gavs uttryck 

för. Det framhölls även att förtroende och trygghet var väsentligt i samtalssituationerna. 

Hilmarsson (2003) anser att många pedagoger och lärare inte lyssnar färdigt utan svarar för 

snabbt. Han menar även att vi blir bättre som ledare när vi lyssnar på andras argument.  

Jag har faktiskt gjort en liten lapp som jag brukar använda. Jag försöker sätta ramarna för 

samtalet… tiden. Sedan lyckas jag inte alltid följa den där lappen. I mötet är det viktigt att 

lyssna. Man får känna av personer så man får till ett möte i samtalet.  

Att använda reflektion ingick som en viktig strategi i samtalen. Reflektion handlar om att ge 

skäl och motskäl, att argumentera med andra och sig själv. Man funderar även över vad och 

varför man säger och gör på ett visst sätt, enligt Egidus (1999).  

Då hittar man någon strategi för att få personen att själv reflektera eftersom det inte hade 

gått att säga rent ut, för då hade man inte tagit något till sig. Efter några månader märker 

man att yes, yes, det händer någonting. Jag har inte sett det på det på det här sättet innan. 

En av specialpedagogerna var alltid förberedd och tänkte strategiskt t ex när denne ansåg att 

samtalen hade spårat ur, eller var på väg att göra det, så fanns ett sätt att ta sig tillbaka 

tillsamtalets kärna.  

Jag tänker strategiskt, rent spontant. Jag har vissa klara följdfrågor som jag kan ställa 

tillbaka, vad som än dyker upp. Sokratiska frågor, som hur tänker du nu? En specifik 

metod som jag brukar använda mig av när jag känner att vi är ute och seglar, ”min skala”. 

Där kan jag lägga in en skala från 1 – 10 eller 1 -100, det spelar ingen roll. På en skala, 

hur frustrerad är du, vad gör att du hamnar just där? 
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För att kunna använda sig av strategier och metoder måste man ha kunskaper om dessa, enligt 

Gribina (2005). Alla hade någon form av strategier men använde dem mer eller mindre 

medvetet. Enligt vår tolkning ges här en inkonsekvent beskrivning av sina strategier. Vi 

förstår inte syftet med att blanda ett förståelseinriktat samtal med ett diagnostiskt sätt att föra 

samtal på.  

Sammanfattning 

Den viktigaste strategin av alla var att lyssna aktivt. Även att lösa problem tillsammans och 

att rannsaka sig själv var viktiga strategier. Alla hade någon form av strategier men använde 

dem mer eller mindre medvetet. 

Förutsättningar att genomföra samtal. 

Förutsättningarna och villkoren för att genomföra samtal skilde sig åt för våra respondenter i 

fråga om tid, plats och möjlighet att föra professionella samtal. Delvis berodde detta på att de 

hade olika arbetsuppgifter.  

Vi har de förutsättningarna att tid ska finnas för hela gruppen. De som söker måste frigöra 

folk för dessa samtal, alla ska delta. Alla måste få chans att ge sina synpunkter och 

komma överens. Jag har haft fördelen att ha bra med tid till detta, göra efterarbete och 

tänka igenom. Grupperna jag handleder har värre med tid, för de har ju elever. Rektorer 

och nuvarande organisation vill att vi ska vara ute och handleda. Däremot har vi ju inte 

något arbetsrum, kontor eller samordnare, det har vi saknat. Vi kunde ha samlat material 

eller ha dator. Nu har vi flyttat runt på olika skolor. 

Det fanns olika förutsättningar i fråga om tillgång eller brist på tid och plats för samtal. Vi har 

fått bekräftat att specialpedagogernas möjlighet att använda sin tid för samtal varierar kraftigt. 

Det fanns de som ansåg att de hade tillräckligt med tid och de som ansåg att deras tid aldrig 

räckte till. Enligt Bladini (2004) är det viktigt att specialpedagogen kan välja att enbart ta 

hänsyn till samtalet med vuxna och att man får rimliga förutsättningar för detta arbete bl.a. 

genom utbildning.   

Tiden för samtal har ständigt minskat de 15 år som jag arbetat. Tid finns inte i någon 

verksamhet nu, bara att hålla näsan över vattenytan. Tiden är så slimmad att det inte ges 

några gratis tillfällen. Det kanske är mer politikerna än rektorerna som ger utrymme och 

prioriterar möten och samtal. 

Det är i slutänden rektorn som utifrån verksamhetens behov styr hur specialpedagogens 

yrkesbeskrivning ser ut på den aktuella arbetsplatsen. Detta styr hur mycket tid som blir avsatt 

för samtal. Det finns en skillnad mellan en formell och informell yrkesroll (Rökenäs & 

Hansen 2006). Den formella rollen brukar finnas nedtecknad i en yrkesbeskrivning som rektor 

ger specialpedagogen. Den informella innefattar de förväntningar som ställs av omgivningen. 

Även de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Vi kan slå fast att i vissa 

specialpedagogers verksamhet finns det bättre ekonomi än i andra.  

Jag vill hinna, jag vill räcka till och jag vill hjälpa alla. Tillslut kan man inte göra ett bra 

jobb, när det dras ner resurser hela tiden. Ekonomi. Pengar. Det är det vanliga. Sparbeting. 

Men vi måste ju tänka på barnens framtid. 

Vi kan konstatera att pengarna fördelas olika inom respondenternas verksamheter. Men hur 

resurser ska fördelas och användas i verksamheten bör diskuteras av personal, föräldrar och 

elever. De kan gemensamt ta makten över skolans friutrymme med hjälp av det goda 
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pedagogiska samtalet och komma överens om vilka prioriteringar som ska göras (Berg & 

Scherp 2003). 

Sammanfattning 

I analysen av resultaten framkom stora skillnader i förutsättningarna att föra samtal. Detta 

berodde på olika prioriteringar bl.a. ekonomiska faktorer samt att många specialpedagoger har 

dubbla yrkesroller. Det fanns de som ansåg att de hade tillräckligt med tid och de som ansåg 

att deras tid aldrig räckte till. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi valde ett hermeneutiskt (Bryman, 2002) synsätt i vår studie, där den som analyserar en text 

ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som respondenterna haft och inte en 

strävan efter en absolut sanning. Förförståelsen är här en tillgång och inte ett hinder. För att ge 

läsaren möjlighet att själv göra bedömningar har vi försökt att ha med så många citat som 

möjligt.  

När vi gjorde våra intervjufrågor var det viktigt för oss att respondenterna hade möjlighet att 

utveckla sina svar. Vi märkte efter första intervjun att vi behövde göra frågorna kortare och 

mer koncisa för att de skulle bli lättare att förstå. Vi diskuterade även om vi skulle skicka ut 

frågorna i förväg till respondenterna, men vi valde att beskriva i stort vad intervjun handlade 

om i det brev som vi skickade ut till dem innan vi träffades. Om vi hade skickat ut frågorna i 

förväg hade kanske svaren varit annorlunda.  

När vi skulle göra vårt urval av pedagogiska teorier som skulle ingå i undersökningen hade vi 

många olika tankar. Det finns många intressanta kommunikationsteorier, men tillsist valde vi 

Habermas, Mead, Vygotskij och Dewey så att vi kunde med hjälp av deras teorier försöka 

förstå samtalets betydelse. Vi valde ut de delar som vi ansåg vara relevanta för vårt 

examensarbete, men vi inser att vi inte ger en fullständig eller rättvis bild av dessa teorier.   

Det finns många falluckor man kan hamna i när man utför analysen bl a att vi kanske har tagit 

saker för givna, sett mönster där inga finns, att några detaljer i materialet kan ha fått allför stor 

betydelse. För att förebygga dessa felkällor har vi försökt att se mer än det som är uppenbart 

genom att reflektera över resultaten tillsammans. Vi har provat att se på resultatet från olika 

infallsvinklar och dessutom låtit frågor och tankar mogna mellan våra möten. En nackdel är 

att det har krävt mer tid. Fördelarna har dock övervägt betydligt och gett oss gemensamma 

nya upptäckter/erfarenheter. 

Ett examensarbete ska vara relevant, d v s bedömas utifrån hur viktigt temat är inom sitt 

område och vad det tillför sitt område. (Bryman, 2002). I examensförordningen för 2006 (SFS 

2006:1 053) står att specialpedagogen ska: ”Visa förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”. 

Vår förhoppning med detta arbete är att specialpedagogens roll som professionell 

samtalspartner fortsätter att diskuteras och utredas, vilket ger arbetet relevans. 
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Resultatdiskussion  

Den allmänna bilden av specialpedagogyrket är bred och varierad. Så bred att den upplevs 

som diffus och svårdefinierad. Många människor har svårt att förstå vad en specialpedagog 

egentligen gör, samt även skilja på specialpedagogens och speciallärarens yrkesroller. 

Denna uppfattning delades även av respondenterna.  Uppfattningen om den egna yrkesrollen 

kan bero på flera olika faktorer. De har gått sin utbildning under olika tidsperioder och i olika 

högskolor eller universitet. Från början fanns endast speciallärare. Därefter förändrades 

inriktningen så att en specialpedagogisk helhetssyn på eleverna blev central. Skolan och 

arbetslagen behövde ett förstärkt specialpedagogiskt stöd för att kunna möta elevernas 

olikheter. Därmed uppstod den nya specialpedagogrollen. Det framhölls särskilt i läroplanerna 

(Lpo-94) att skolans uppgift var att utforma undervisningen så att alla elevers individualitet 

främjades. Yrkesrollen blir knappast tydligare när det inte redogörs i läroplanerna för 

specialpedagogens uppgifter (Malmgren Hansen 2002). Då speciallärarutbildningen 

återinfördes 2007 bidrog detta ytterligare till en sammanblandning av yrkesrollerna, både för 

människor utanför som inom skolans värld.   

Ett exkluderande perspektiv kan nu vara på väg tillbaka, vilket medför ett ökat antal särskilda 

undervisningsgrupper, enligt Persson (2007). Att de individuella undervisningsinsatserna har 

ökat fastslås av Skolverket (2008) som har kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten 

i svensk grundskola. Den ökade segregeringen i samhället, decentraliseringen av skolan och 

den alltmer differentierade och individualiserade undervisningen har haft negativ betydelse 

(Skolverket, 2009). Vi anser att specialpedagogens och speciallärarens yrkesroller ska 

komplettera varandra och bidra med både gemensamma och kompletterande perspektiv 

istället för att inta liknande yrkesroller. 

Det ingår i specialpedagogens yrkesroll att vara en kommunikatör där språket används för att 

nå fram till en gemensam förståelse eller åsikt.  Det kommunikativa handlandet, enligt 

Habermas (1988) innebär att parterna kommer in i en process där ömsesidig kritik ges och 

bägge parter kan lära av varandra. För att kommunikationen ska vara möjlig måste man 

uttrycka sig förståeligt, ge lyssnaren något att förstå, att själv göra sig förstådd samt att uppnå 

inbördes förståelse (Habermas, 1988). Detta stämmer överens med att flertalet 

specialpedagoger förväntar sig att samtalen ska vara en utvecklande process både i fråga om 

den egna insatsen samt förväntningen på ömsesidigt utbyte. Ett överraskande resultat var att 

det fanns de som valde bort handledningssamtal, både enskilt och i grupp. Anledningen 

uppgavs vara att andra arbetsuppgifter prioriterades, att det inte fanns tid och att det krävdes 

engagemang samt nya ställningstaganden. I en handledningssituation är det en förutsättning 

att alla är aktiva och deltagarna måste bidra för att handledningens mål ska uppnås. Ett viktigt 

mål är att få syn på egna och andras styrkor genom en gemensam process och kontinuerligt 

lärande (Normell 2002). Vissa enskilda samtal med lärarkollegor valdes bort därför att man 

ansåg att dessa samtal inte gav något eftersom man inte delade samma pedagogiska grundsyn.  

Lärprocesser kan vara konfliktfyllda därför att upplevelser och erfarenheter leder till 

reflektion. Nya reflektioner kan leda till nya handlingar som exempelvis att man måste bryta 

invanda beteendemönster. Konflikter kan även bero på skillnader i den pedagogiska 

grundsynen. I skolans demokratiska värdegrund har det deliberativa samtalet en central plats.  

Målet är att acceptera varandras ståndpunkter även om man inte är överens. Detta är ett mål 

att sträva mot även om man inte alltid når dit, tycker vi. Vygotskij menar att talet är av stor 

vikt. I det inre samtalet kan vi reflektera över oss själva. Detta ligger till grund för den 
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metakognitiva verksamheten. Habermas menar att språket är en förutsättning för att kunna 

söka kunskap, medan Vygotskij menar att människan konstruerar sin egen kunskap genom 

sociala aktiviteter (Philips, Charles, Soltis 2004). 

Det är viktigt att främja samverkan mellan olika pedagoger där samtalet har en viktig 

funktion. Därför är det självklart för oss att man prioriterar planerade möten. Vi anser att 

spontana och akuta samtal är nödvändiga men de kan inte ersätta de planerade samtalen som 

fokuserar på långsiktiga mål. Vår slutsats är att det går att förebygga en del av de spontana 

och akuta samtalen bl a genom att avsätta mer tid för planerade samtal. Finns det inte 

tillräckligt med tid för planerade möten, ökar antalet ”brandkårsutryckningar” där elevens 

bästa inte kan tillgodoses. Planerade möten är en förutsättning för en verksamhet som följer 

en röd tråd. Det krävs framförhållning för att skapa mening och sammanhang för att kunna nå 

målen.  Även Dewey framhåller hur viktigt det är att det finns både mening och sammanhang 

för att lärande ska bli möjligt (Englund, 2007). Det viktigaste som framkommit i vår 

undersökning var att vissa specialpedagoger hade mycket gott om tid för allt som har med 

samtalsprocessen att göra vilket innefattar även förberedelser och efterarbete.  Det gällde de 

specialpedagoger som hade handledande arbetsuppgifter. De övriga pedagogerna hade nästan 

ingen tid alls till sitt förfogande. Alltså är förutsättningarna mycket olika.  

Både samtalens innehåll och lärarnas behov av samtal kretsar runt elevernas måluppfyllelse 

och omsorger. Skolans regler och mål genomsyrar hela verksamheten. I särskolan pratar man 

dock i högre grad om förståelse kring elevers funktionshinder. Vi tolkar resultaten så att 

specialpedagogerna upplever att allt fler elever inte uppnår målen bland annat därför att de 

sociala problemen ökat.  Ett ökat antal elever når inte godkänt i alla ämnen i undervisningen. 

Detta stämmer med resultaten i skolverkets rapport som undersökt och kartlagt orsakerna till 

detta (Skolverket, 2009).  

I vår undersökning kunde vi konstatera att samtalen kretsar runt måluppfyllelse och omsorger 

kring eleverna. Det framkom även att lärarnas behov av etiska diskussioner runt dilemman har 

ökat. Lärarna kontaktar specialpedagogen för att få hjälp med etiska ställningstaganden som 

rör IUP. Specialpedagogerna kontaktades när ett behov hade uppstått. Lärarna uttryckte ett 

behov av specialpedagogiskt stöd i form av råd och stöd därför att de ansåg att den vanliga 

pedagogiken inte räckte till. Detta bekräftas även av även Brodin & Lindstrand (2004). Oftast 

förknippas specialpedagogik med specialundervisning men dess roll kan breddas till att 

omfatta att all avvikelse är en naturlig variation av olikheter.  

Som vi kan se i vår undersökning diskuteras två olika former av handledning. Dels den 

handledningsform specialpedagogerna får själva och den som vissa ger i sin yrkesutövning. 

Den handledning som specialpedagogerna själva fick ta del av sågs som en viktig form av en 

kompetensutveckling. Fanns det en möjlighet att få detta togs det tacksamt emot av samtliga 

respondenter. Den handledningsform som önskades av lärarna handlade om råd och stöd för 

elever i behov av särskilt stöd. Några men inte alla hade kontinuerlig handledning, delvis för 

att några valde bort den. En av lärarna uppgav att det hade tidsbrist och kände sig tvungna att 

prioritera andra arbetsuppgifter. En intressant reaktion hos en av specialpedagogerna var att 

man trodde att det fanns dolda skäl till detta. Ett exempel på detta ansågs vara att det blev för 

arbetsamt att förändra sitt eget arbetssätt och tänka på ett nytt sätt. Vi ser en risk när man 

avstår från handledning att man avstannar i sin utveckling. Vissa lärare kan vara kvar i 

föråldrade värderingar där den egna prestigen som ensamarbetare kan leva kvar. Man vill inte 

visa att man inte kan allt, därför är det svårt att be om hjälp. Den egna synen på lärarrollen har 

stor betydelse. 



31 

 

Utbildning är en process som kräver deltagande. I en handledningssituation utgår man från ett 

erfarenhetsbaserat lärande, där alla lärstilar kan tillgodoses. En förändringsprocess måste vara 

ändamålsenlig och baseras på frivillighet. Vi känner oss ändå kluvna i frågan eftersom det hör 

till en av specialpedagogens viktigaste pedagogiska uppgifter att så ett frö till förändring och 

utveckling. Kommunikation handlar inte bara om transport från en punkt till en annan, utan 

om deltagande (Englund, 2007). 

De som fått möjligheten att utveckla sin förmåga att vara samtalsledare och reflektera över sig 

själv i olika kommunikations situationer har kunnat använda sig av detta i sin yrkesutövning. 

Undersökningen visar att det användes strategier både före och under samtalen. Däremot var 

inte alla respondenterna medvetna om att de använde strategier förrän de hade fått tänka till, 

förutom en som uppgav att denne använde sig av strategier på ett mycket medvetet sätt. 

Respondenten ger i vår analys en motsägelsefull beskrivning av de strategier han använde. 

Habermas (1988) skiljer på orsakerna bakom vårt sociala handlande. Antingen vill man 

försöka förstå handlandet och dess bakomliggande orsaker, eller så vill man nå ett resultat 

eller mål med hjälp av strategier. Respondenten använde sig bl a av en skala där man får 

uppge hur frustrerad man känner sig. Vi frågar oss vad man kan uppnå genom att använda sig 

av en sådan skala? Kan detta vara ett exempel på ett diagnostiskt sätt att föra samtal på och vi 

frågar oss vad man ämnar göra med informationen? Vill man förstå någonting eller är det ett 

förenklat sätt att föra samtal på? Samtidigt användes sokratiska processfrågor som t ex ”Hur 

tänker du nu?” där vi tolkar det som att det är en förståelse och ett öppet samtal som önskas. 

Vi undrar om respondenten är medveten om vilken typ av samtal som förs och vad som 

eftersträvas med samtalet.  

Att lyssna var den främsta strategin som användes. Detta stämmer med Mead, Dewey och 

Habermas teorier om kommunikativa handlingar.  Att delta i ett samtal kräver aktivt 

lyssnande och en vilja att verkligen förstå den andre. Dialog och samtal är en förutsättning för 

att nå en förståelsegemenskap där ett samtalsideal är det deliberativa samtalet, som i skolans 

demokratiska värdegrund fått en central plats (Englund, 2000). I det professionella arbetet 

med människor kan man genom att lyssna ta bättre hänsyn till sina medmänniskors 

upplevelser och förstå deras beteenden. Det är avgörande för hur kommunikationen fungerar. 

Ingen människa är som en isolerad ö, enligt Wright (2001), utan måste förstås i sitt 

sammanhang.  

Det var ett överraskande och positivt resultat att samtliga respondenter satte lyssnandet som 

den viktigaste strategin. Skolans värld är högst verbal och det talade ordet står i centrum, 

bedömer vi. Men att lyssna öppnar upp dörrar för samarbete vilket gör att vi gemensamt 

kommer fram till lösningar, ser möjligheter och finner åtgärder. Att reflektera och lösa saker 

tillsammans var svar som framhölls i analysen. I och med att man reflekterar över vad man 

gör så utvecklas vi som människor, menar vi. Att reflektera tillsammans är inte helt smärtfritt 

men när alla är delaktiga uppnås en av de viktigaste pedagogiska konsekvenserna, menar vi. 

Att vara professionell innebär att kunna förhålla sig till att det finns olika teorier och metoder, 

anser Hägg & Kuoppa (1997). Att använda strategier kan ge en bra grund för att utveckla sitt 

eget sätt att föra samtal som stämmer med de egna värderingarna. Den som vill, kan förbättra 

sin förmåga att vara en bättre samtalspartner och kan göra det genom att läsa men det behövs 

även praktisk träning. I en tabell (sid 14) som beskriver samtalets olika faser kan vi se att 

inledningsvis behöver man skaffa sig en bild av vad samtalet handlar om. Sedan kan man 

sätta sig in i samtalspartnerns perspektiv genom aktivt lyssnande och genom att ställa öppna 

frågor. Samtalsledarens uppgift blir här att vidga vyerna genom att se möjligheter eller hinder 

för att sätta upp realistiska och konkreta mål (Hägg & Kuoppa 1997).  Den kritik som 
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framförs mot samtalsträning är berättigad. Ett kritiskt tänkande är förnuftigt vid alla former av 

strategier och metoder. Trots detta anser vi att det är en bra väg att gå för att hitta sina egna 

metoder som stämmer överens med de egna värderingarna och skolans värdegrund och 

människosyn. I ett professionellt samtal blir det tydligt vilka värderingar och människosyn 

man har, anser vi. Ett professionellt samtal har ett syfte där samtalsledaren representerar ett 

yrke, företag eller organisation, enligt Hägg & Kuoppa (1997). Som representant förväntas 

denne att ha mer kunskaper inom ett speciellt område och därigenom får en annan och 

ojämnlik maktposition än den andre. Utnyttjar man sin maktposition på ett felaktigt sätt kan 

den andre känna sig manipulerad vilket innebär att samtalet inte leder till något positivt. När 

balansen i ett samtal rubbas finns det enligt Habermas (1988) tre alternativ. Antingen försöker 

man anstränga sig att förstå den andre bättre, eller så får man backa tillbaka i samtalet till att 

handla på ett strategiskt sätt, eller rentav avbryta kommunikationen.  

I vår undersökning bekräftades att förutsättningarna och villkoren för att genomföra 

professionella samtal skiljde sig åt för våra respondenter i frågor om tid, plats och möjlighet. 

Detta berodde delvis på att de hade olika arbetsuppgifter. Detta har vi observerat på våra 

respektive arbetsplatser och därför ville vi undersöka hur det faktiskt förhöll sig. Detta 

innebar att våra iakttagelser bekräftades. En specialpedagog ska kunna arbeta som en länk 

mellan organisationer, yrkesgrupper, skolan och hemmen och då krävs en kommunikativ 

kompetens och kunskap.  Ahlefeld-Nisser (2009) har uppmärksammat i en omfattande 

undersökning, att mer tid krävs till samtalsprocesser. Hon vill stärka specialpedagogen i den 

handledande och samtalade yrkesrollen. Vi befarar att specialpedagogens yrkesroll inte 

värderas lika högt som specialläraren, delvis för att specialpedagogen har fått dubbla 

arbetsuppgifter och spänner över ett allför brett verksamhetsområde.  

När vi gjorde vår analys framgick det att vissa specialpedagoger hade dubbla yrkesroller. 

Rollkonflikter kan uppstå om en yrkesutövare ska inta två eller flera roller på samma gång. 

Den professionelle som förväntas inta olika roller bör fråga sig om det är möjligt i praktiken 

(Rökenäs & Hanssen, 2006). Vår tolkning är att rollen som kvalificerad samtalspartner 

kommer i skymundan. Det är verksamhetens behov som ska styra hur specialkompetensen 

utnyttjas. Utnyttjas specialpedagogens kompetens på bästa sätt i verksamheten? Vissa 

självkritiska undersökningar menar att specialpedagoger behöver bli mer ifrågasättande och 

kritiska mot denna utveckling. Hjörne (2004) konstaterar i sin studie att specialpedagoger inte 

ifrågasatte elevers problem utifrån grupp- och organisationsnivå. Hur varje specialpedagog 

förstår sitt uppdrag kommer till uttryck i deras förhållningssätt och i deras handlingar i 

verksamheten. Detta måste vi vara medvetna om för att kunna vara med att påverka 

utvecklingen av vår yrkesroll, anser vi. När man ber pedagogerna berätta om hur de arbetar så 

upplever man att de är trygga och medvetna om sitt uppdrag. I alla yrkesroller kan det finnas 

olika förväntningar på vad rollen innebär. Har man då intagit två eller flera roller på en gång 

kan det bli konflikter mellan olika perspektiv.   

Förslag till fortsatt forskning 

Under resans gång med detta examensarbete, har nya intressanta frågor uppkommit kring 

specialpedagogens yrkesroll. Vi kan se att de arbetsområden som enligt kursplanerna är 

centrala d v s undervisning, utveckling och handledning har förändrats och blivit mer 

otydliga. Förslag på vidare forskning är att undersöka varför specialpedagogens 

arbetsuppgifter förändras och hur yrkesrollen kommer att se ut i framtiden eftersom det inte 

nämns om vårt yrke i skolans läroplaner. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

 

Vi skulle bli väldigt tacksamma om du kan avvara lite av din tid för en intervju. Vi har valt ut 

ett antal specialpedagoger inom olika verksamhetsområden och yrkesamma år för vårt 

examensarbete.  

 

Vi är blivande specialpedagoger som är studenter vid Linnéuniversitet i Växjö. Intervjun 

genomförs som en del av vårt examensarbete som ska vara klar maj/juni 2010. Syftet med 

detta examensarbete är att undersöka hur specialpedagoger uppfattar sin yrkesroll kring 

professionella och kvalificerade samtal med lärarkollegor.  

 

I våra respektive verksamheter har vi uppmärksammat att vissa specialpedagoger har större 

kompetens än andra att föra samtal. Hur kan denna kompetens utvecklas? Vi vill även ta reda 

på om specialpedagogen känner sig rustad för rollen som kvalificerad samtalspartner. Vi är 

intresserade av att försöka förstå vilka faktorer som ligger till grund för att genomföra samtal 

både enskilt och i grupp. Vilka förutsättningar finns och vilka strategier används? Vi hoppas 

att vårt arbete kan leda till att man ute i verksamheten organiserar på ett sådant sätt att 

specialpedagogers yrkeskompetens kommer till sin rätt.  

 

Intervjuerna har formen av ett samtal, tar ca 1 timme och bandas. Vi garanterar att det du 

säger kommer att behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer inte att kunna identifieras 

därför att analysen inte görs på individuell nivå. Du kan ta del av den utskrivna intervjun för 

att se om vi har tolkat dina svar rätt. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. 

 

Om du har några frågor till oss eller vår handledare på Linnéuniversitet så går det bra att ringa 

eller nå oss via mail.  
 
Pia Lindström 073-59 33 68  pia.lindstrom@edu.kalmar.se 

 

Marita Brunni 073- 141  75 20  marita.brunni@skola.emmaboda.se 

 

Handledare Joakim Krantz joakim.krantz@lnu.se 

 

Vänliga hälsningar Marita Brunni och Pia Lindström 

 

mailto:pia.lindstrom@edu.kalmar.se
mailto:marita.brunni@skola.emmaboda.se
mailto:joakim.krantz@lnu.se


37 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 Hur länge har du arbetat som specialpedagog? Beskriv din yrkesroll.  

 

 Hur uppfattar du din egen roll som specialpedagog i förhållande till andra 

lärarkategorier? 

 

 Förs det samtal mellan specialpedagoger och andra lärarkategorier där du arbetar? Vad 

handlar samtalen om? 

Följdfråga; Vad karaktäriserar samtalen mellan specialpedagogen och andra 

lärarkategorier? Vilka behov styr dessa samtal? 

(måluppfyllelse, resultat, omsorg, förståelseorienterat, tiden, ge exempel.) 

 

 I vilka situationer/sammanhang träffar du lärare för samtal? 

(Ge exempel, spontana, akuta, planerade) 

Följdfråga; Hur ofta? Hur uppfattar du lärarnas behov av samtal? Finns det 

schemalagd tid för samtal i din verksamhet? 

(personlig handledning, grupphandledning, rådgivning eller annat) 

 

 Vilka förväntningar har du på dig själv i samtalet? 

Följdfråga; Vad är svårt? Vad är lätt? 

Har du några strategier som du brukar använda dig av?  

 

 Vilka förväntningar har du på samtalet? 

Följdfråga; När är samtalen utvecklande ur specialpedagogiskt perspektiv?  

(ge exempel) 

 Upplever du att det finns ett behov av att utveckla specialpedagogens roll för att bli en 

bättre samtalspartner? Kan du ge exempel på vad det skulle kunna vara. 

 Vilka förutsättningar och villkor finns för att genomföra samtal? 

 

                                                                                


