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ABSTRACT 
 
 
 
Titel: Specialpedagogik berör och stör i lärarutbildningen. En 
 studie utifrån ett erkännandedialektiskt perspektiv 
  
Författare: Berit Willén Lundgren 
 
Handledare:  Docent Peter Karlsudd, Institutionen för pedagogik, 
psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. 
 
Syftet med studien var att få en bild av olika föreställningar gällande 
specialpedagogik och dess meningserbjudande i det vardagliga arbetet 
som lärare. Undersökningen utgår från öppna enkäter som besvarats av 
132 lärarstudenter i anslutning till en obligatorisk utbildningsinsats i 
specialpedagogik. Vidare belyser undersökningen hur skillnaderna i 
materialet utifrån studenternas reflektioner medierar olika värden och 
förhållningssätt kopplat till den utbildningspolitiska och sociala 
intentionen att möta elevers olikheter i en skola för alla. 
 
Resultaten visar att specialpedagogisk kompetens värderas högt om en 
skola för alla ska kunna realiseras. Specialpedagogik beskrivs även av 
studenterna som en fördjupad pedagogik. De menar att detta utmanar till 
en självkritik genom att det inkluderande och relationella perspektivet 
visar på komplexa och ansvarsfulla aspekter i läraruppdraget. De tre 
förhållningssätt som har vuxit fram i analys- och tolkningsarbetet visar 
skillnader gällande yrkesspråkliga och yrkesetiska aspekter kopplat till 
likavärdesprincipen, vilket synliggör värdemässiga utgångspunkter i 
lärarens arbete som kan främja eller motverka förståelse, kunnande och 
vilja att möta elevers olikheter i det pedagogiska arbetet. Resultaten 
diskuteras avslutningsvis utifrån erkännandefilosofiska utgångspunkter 
som betonar betydelsen av ett kommunikativt lärande i en 
professionsutbildning. Detta lärande utvecklar ett reflekterande och 
analytiskt förhållningssätt som visar intresse för skillnader och etiska 
värden. 
 
 
 
 
Nyckelord: Specialpedagogisk kompetens, professionsutbildning, 
relationell pedagogik, likavärdesprincipen 
 



Förord 
 
Det här arbetet är ett resultat av en personlig och genuin nyfikenhet i 
stundens ingivelse. Jag hade nämligen som nyanställd universitetsadjunkt 
i specialpedagogik år 2003 fått ansvaret att planera en kurs för 
lärarstudenter inom det allmänna utbildningsområdet. Kursens rubrik var 
”Specialpedagogiskt förhållningssätt”. Det var något som jag hade 
erfarenhet av i både teori och praktik genom en D-uppsats i 
utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Linköpings 
universitet. Jag har också erfarenhet som yrkesverksam speciallärare, 
specialpedagog och skolledare. Uppdraget att genomföra en 
utbildningsinsats tillsammans med lärarstudenter var dock en ny 
erfarenhet. Känslan av att röra sig på osäker mark ledde till att jag 
efterfrågade studenternas medverkan. De ombads att reflektera över sina 
tankar gällande specialpedagogik före och efter kursen. Syftet var att jag 
senare skulle kunna problematisera kring lärande och utveckling i en 
högskoleförlagd utbildningspraktik. Vi lär oss alltid något och frågan är 
för vem och vad. 
 
Resan har varit lång innan min spaning slutligen blev en dokumentation i 
masterform. Den avgörande energikicken fick jag för ett halvår sedan när 
jag opponerade på Bengt Sundbergs masteruppsats, vilket inspirerade 
mig till att börja läsa existentiell filosofi. Detta visade sig sedan vara en 
givande teoretiskt ingång till min empiri från lärarstudenterna. Tack 
Bengt! 
 
Avslutningsvis ett stort tack till min handledare Peter Karlsudd som har 
gestaltat en mycket god handledningsprocess genom en uppgifts- och 
relationsmedveten hållning, vilket har utmanat min kunskapsbildning i 
det vetenskapliga hantverket. 
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Berit Willén Lundgren 
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1 Inledning 
I den lärarutbildning som sjösattes hösten 2001 betonas uppdraget att 
förverkliga läroplanens intention att all personal i skolan ska värna om 
svaga och utsatta. Detta har markerats med att alla lärarstudenter ska få 
en grundläggande specialpedagogisk kompetens. Det poängteras vidare 
att läraren redan i sin grundutbildning ska utveckla kunskaper och 
förståelse för att funktionshinder av olika slag ryms inom den naturliga 
variationen av olikheter. Uttrycket ”en skola för alla” kopplas därmed till 
ett bredare och djupare perspektiv på samhällsuppdraget och dess 
demokratiska värdegrund (SOU 1999:63).  Nu finns ett förslag till en ny 
lärarutbildning som ska börja gälla hösten 2011. Där föreslås även 
specialpedagogik som ett av de åtta utbildningsvetenskapliga 
kärnområden som ska läsas av alla blivande lärare (SOU 2008:109). 
Detta sänder signaler om att en grundläggande specialpedagogisk 
kompetens kan ses som en mer generell än speciell lärarkompetens. 
Visionen och uttrycket ”en skola för alla” kan dock både provocera och 
möta ett motstånd gällande utveckling av en kompetens att möta alla 
elever i det gemensamma utbildningssystemet. Studier med koppling till 
denna problematik belyser  att stödinsatser utanför den reguljära 
undervisningen med olika särlösningar har ökat, att insatserna inte 
utvecklat varierande arbetssätt eller främjat en ökad måluppfyllelse samt 
att många lärare känner en uppgivenhet inför det inkluderande 
professionsuppdraget (Assarson, 2007; Nilholm, Persson, Hjelm & 
Runesson, 2007; Karlsson, 2008; Isaksson, 2009). Denna spänning 
mellan vision och verklighet känner naturligtvis även lärarstudenterna av 
under sin utbildning. Den här undersökningen har ambitionen att försöka 
synliggöra spänningen utifrån ett normkritiskt perspektiv. Problematiken 
har en tydlig koppling till den yrkesetiska kompetens som innebär 
utveckling av ett likvärdigt bemötande inom det professionella 
yrkesutövandet (Selander, 2006). 

Min studie riktar därmed sin nyfikenhet mot den utmanande 
utbildningsintentionen att lärarstudenten under sin utbildning utifrån 
likavärdesprincipen ska utveckla förståelse, kunnande och vilja att möta 
elevers olikheter inför det kommande yrkesutövandet. Undersökningens 
empiri består av ett enkätmaterial där 132 studenter reflekterat kring sina 
egna föreställningar gällande betydelsen av att som verksam lärare besitta 
den ovan beskrivna kompetensen efter en högskoleförlagd 
utbildningsinsats. En central och kritisk aspekt i studien är att 
problematisera och visa på vad det är för begreppsliga och värdemässiga 
utgångspunkter dessa föreställningar vilar på och koppla detta till 
utbildningsintentionen att visa solidaritet för svaga och utsatta i det 
kommande pedagogiska arbetet. Detta leder vidare till att studien har en 
tydlig koppling till det värdepedagogiska kunskapsområdet (Colnerud, 
2004). Undersökningen har ett uttalat intresse för värdeutveckling i den 
högre utbildningen utifrån de värden som skrivits fram i nationella 
policydokument för lärarutbildningen. 

Forskarna Helldin och Sivertun (2004) betonar  vikten av att forskning 
kring specialpedagogiska frågor som studerar demokratiska 
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rättviseaspekter måste inta ett kritiskt granskande perspektiv. De menar 
vidare att det ytterst är ett utbildningsprojekt som inte får stanna vid 
tomma ord. Croona (2003) belyser denna problematik i sin avhandling 
och menar att olika lärandeformer i en professionsutbildning kan mediera 
olika värden. Till exempel är ett kommunikativt lärande mer riktat mot 
delaktighet, engagemang och respekt för allas lika värde. Ett 
etnocentriskt lärande å andra sidan kan skapa ointresse för att ta andras 
perspektiv, vilket medierar värden som distans och segregation. Detta är 
enligt min mening ett intressant resultat som kan kopplas till betydelsen 
av pedagogiska förhållningssätt och dess konsekvenser i utbildning av 
lärare. 

Förhoppning är att min studie gällande lärarstudenters möjligheter till 
kunskapsbildning inom den högskoleförlagda utbildningsdelen kan bidra 
med intressanta aspekter med koppling till utvecklandet av demokratiska 
värden och förhållningssätt i en professionsutbildning. 

1.1 Definition av begrepp 
Begreppet föreställning avser i den här studien avspegla studenternas sätt 
att tänka om företeelsen specialpedagogisk kompetens utifrån en 
värdebas där kunskaper, värderingar och attityder integreras på ett 
övergripande sätt. 

Begreppet medierar utgår i den här studien från att lärarutbildningen är 
ett medium som utvecklar olika slags värden i den pedagogiska 
praktiken.  

Begreppet specialpedagogisk kompetens avser i den här studien att på en 
mer generell nivå inför det kommande yrkesutövande kunna visa på 
förståelse, kunnande och vilja att möta elevers olikheter i det 
pedagogiska arbetet. 

Begreppet kunskapsbildning avser i den här studien lärandeprocesser i en 
akademisk yrkesutbildning som syftar till att fördjupa förståelsen av 
lärares arbete. 

Begreppet likavärdesprincipen kopplas i den här studien till ett 
demokrativärde och yrkesetisk medvetenhet som att hävda elevernas lika 
värde oavsett förmåga eller prestation. 
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2 Specialpedagogik i lärarutbildningen 
Specialpedagogisk kunskap började kopplas till en mer generell än 
speciell lärarkompetens när den målstyrda grundskolan infördes. Där 
betonas att alla lärare har ett ansvar för elever som har behov av särskilt 
stöd. Specialpedagogikens meningserbjudande kopplat till lärarens 
generella yrkeskunnande kommer därför att belysas utifrån tre aspekter i 
det här avsnittet. Den första aspekten synliggör och problematiserar hur 
specialpedagogisk kompetens för alla lärare uttrycks i olika dokument 
gällande lärarutbildningen med koppling till professionaliserings-
strävanden. Den andra aspekten är hur skolans stödinsatser till elever 
gestaltar sig om lärarna utgår från kategorisk och relationell 
undervisningspraxis. Den sista aspekten visar betydelsen av en 
relationell (special)pedagogik för att kunna främja en högre 
kunskapsmässig och social utveckling för alla elever och lärare i den 
pedagogiska verksamheten. 

2.1 Specialpedagogisk kompetens för alla lärare 
Hösten 2001 infördes en ny lärarutbildning. Den har grundläggande 
specialpedagogisk kompetens som ett obligatoriskt utbildningsmål för 
samtliga programstudenter. Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande 
skriver att alla lärare ska ha kompetens att organisera så att hänsyn tas till 
elevers olika behov av tid, stimulans och stöd. Läraren ska redan i sin 
grundutbildning utveckla kunskaper och förståelse för att funktionshinder 
av olika slag ryms inom den naturliga variationen av olikheter. Uttrycket 
”en skola för alla” ska ge bredare och fördjupade perspektiv på 
samhällsuppdraget och dess demokratiska värdegrund (SOU 1999:63). 
Propositionen 1999/2000:135 anger att inom det allmänna 
utbildningsområdet (AUO) i lärarutbildningen är det aspekterna gällande 
lärande, undervisning och specialpedagogik som är  de mest centrala 
kunskapsområdena. Den specialpedagogiska grundkompetensen innebär 
därmed att kunna förstå och reflektera över de pedagogiska konsekvenser 
av elevers skolsvårigheter. 

En större nationell studie av Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 
Ranagården och Jacobsson (2004) visar dock att den kategoriska synen 
på eleven som ”problembärare” fortfarande verkar dominera. Det är 
mindre vanligt att skolorna arbetar utifrån den relationella synen genom 
att försöka förändra innehåll och undervisning för att bättre svara upp 
mot elevernas olika förutsättningar. I studiens avslutande diskussion 
ventileras lärarutbildningens uppdrag att utveckla en specialpedagogisk 
grundkompetens. För en ökad måluppfyllelse betonas en konkret och 
tydlig koppling till den undervisningsverklighet som råder på skolorna. 
Vidare efterfrågas en ökning av praxisnära forsknings- och 
utvecklingsarbeten som skulle kunna stimulera utvecklandet av 
inkluderande undervisningsmiljöer. 

Ett forsknings- och utvecklingsarbete som ovan efterfrågas har 
genomförts i projektform vid Högskolan i Jönköping tillsammans med 
lärarstudenter, lärarutbildare vid högskolan och lärarutbildare i 
kommunerna. Huvudsyftet med projektet var att undersöka om 
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lärarstudenternas kunskapsutveckling i specialpedagogik kan få några 
konsekvenser för högskolans verksamhet. I rapporten redovisas att 
studenternas delaktighet har lett till kunskapsutveckling när det gäller att 
kunna möta hela variationen av elevers olikheter. Studenterna menar att 
loggboksskrivandet under den verksamhetsförlagda utbildningen, där de 
tar upp dilemman och situationer som de möter i skolans vardagsarbete, 
”öppnade upp ögonen” och gav intressanta utgångspunkter till 
reflekterande samtal i nätverks- och referensgrupper. Projektet visar att 
lärarutbildarna har fått ett ökat intresse för specialpedagogiska 
frågeställningar. Detta menar författarna avslutningsvis har lett till att 
formuleringar som att studenten ska ha kompetens att möta alla elever 
har förts in i ett antal kursplaner inom lärarutbildningen (Ahlberg, 
Målqvist & Welin, 2005). Projektet vid Högskolan i Jönköping visar att 
ett förändringsarbete kräver en förtroendefull relation mellan 
formuleringsarenan och genomförandearenan. Det finns elever som 
känner sig missförstådda eller osynliggjorda i skolan. Att förverkliga en 
undervisning som genomsyras av styrdokumentens anda kan motiveras 
genom en reell samverkan som gör det lättare att se mönster och 
samband. Detta kan stimulerande till utvecklandet av goda lärandemiljöer 
för alla elever (Ds 2001:19). 

Persson (2009) påtalar att den nya lärarutbildningsutredningen i sin 
framskrivning gällande specialpedagogik huvudsakligen utgår från en 
individinriktad psykologisk vetenskapstradition. Detta är ett perspektiv 
som förordar att skolan ska hantera differentieringsproblematiken i 
verksamheten genom att rikta insatser till ”elever med speciella behov av 
speciella lärare i speciella rum”. Detta svarar inte upp mot den 
perspektivbreddning som utvecklats i Sverige under senare år. Även 
forskning inom socialt arbete, handikappvetenskap, sociologi och 
statsvetenskap tar upp specialpedagogiska frågeställningar. Persson 
ställer sig därmed kritisk till den utbildningspolitik som visar på en ovilja 
att ta till sig aktuella resultat från den tvärvetenskapliga forskningen i 
politiska beslutsunderlag. Samtidigt har intresset för det 
specialpedagogiska kunskapsområdet förstärkts genom bildandet av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Detta menar författaren kan tolkas 
som ett förtroendefullt uppdrag för forskare och utövare inom det 
specialpedagogiska kunskapsområdet. Paradoxalt nog har myndigheten 
inte fått en auktoritativ vetenskaplig erkänd grund att stå på. 
Vetenskapsrådet har gett ut en antologi där professorer i 
specialpedagogik, eller pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, 
ventilerar frågor kring det specialpedagogiska kunskapsområdet samt 
anger vilken forskning som de anser är angelägen. Rosenqvist (2007) 
ställer sig i denna antologi positiv till ett tvärvetenskapligt perspektiv när 
det gäller utvecklandet av (special)pedagogiska teorier. Vidare betonas 
även betydelsen av praxisnära studier i pedagogisk verksamhet, vilket 
ökar möjligheterna att belysa kompetens för att möta alla elever. Detta 
ska ske genom differentierade undervisningsinsatser istället för 
differentiering av elever. Denna relationella ansats leder till  studier med 
fokus utifrån både organisations-, grupp- och individnivå. Persson (2007) 
betonar också betydelsen av att specialpedagogisk forskning hämtar sin 
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empiri i praktisk verksamhet eftersom detta kan utmana den generella 
pedagogiken att hantera utbildningsrelaterade frågor som rör alla elever. 

Avslutningsvis gällande aspekten att läraryrket behöver en tydligare 
utbildningsvetenskaplig kärna betonar Alexandersson (2006) att 
forskning med koppling till lärares arbete har dubbla krav på sig genom 
att den ska kunna bejakas både internt av skolvärlden och av 
forskarsamhället. En praxisnära forskning som uppmärksammar 
läraryrkets kärnområden kan verka för en praktisk och teoretisk 
kunskapsbildning, vilket motverkar en oreflekterande reproducerande 
lärarpraxis. En praxisnära forskning menar författaren ökar 
förutsättningarna att återföra forskningsbaserad kunskap i den 
verksamhetsförlagda och högskoleförlagda delen i lärarutbildningen. På 
sikt kan detta verka för läraryrkets legitimering i samhället. Med 
koppling till denna aspekt betonar Colnerud och Granström (2002) att 
professionellt lärarskap egentligen kan handla om två olika saker. Den 
ena är den status som lärarprofessionen tillskrivs i samhället. Den andra 
är utvecklandet av själva läraryrket med koppling till de professionella 
verktygen yrkesspråk och yrkesetik. Ett mer utvecklat yrkesspråk och en 
ökad yrkesetisk medvetenhet anser författarna kan bidra till en 
systematisk självgranskade verksamhet inom professionen. Granskningen 
eftersträvar ständigt att utveckla handlingsalternativ och förhållningssätt 
när lärarna möter motgångar och konflikter i det vardagliga arbetet. 
Forskarna ställer frågan om de två olika professionaliseringssträvandena 
kan tjäna både elevernas och lärargruppens intressen eller om det ytterst 
handlar om makt, status och privilegier inom den egna professionen. En 
kritisk aspekt som belyses med koppling till specialpedagogisk kunskap 
är att om den ses mer som en specialisering så riskerar detta att leda till 
ett sämre helhetsansvar på skolan för elever i behov av stöd. 
Avslutningsvis ställer sig dock forskarna positiva till att blivande lärare 
nu under utbildningen får möta forskning, kunskap och teorier gällande 
läraryrkets kärna. Detta kan motivera till att utveckla ett yrkesspråk och 
en yrkesetisk medvetenhet som på sikt kan stärka läraryrket som 
profession. 

2.2 Kategorisk och relationell undervisningspraxis  
Internationell och nationell forskning har identifierat två polariserade 
specialpedagogiska perspektiv att förhålla sig till skolsvårigheter, det 
kategoriska och det relationella. Det kategoriska perspektivet ser 
svårigheterna som mer individbundna och utgår från förklaringsmodeller 
som kan kopplas till medicinsk forskning och psykologisk testteori. Det 
relationella perspektivet kopplar svårigheterna mer till undervisningens 
oförmåga att nå alla elever. Perspektivet använder sig huvudsakligen av 
sociologiska och relationsteoretiska förklaringsmodeller (Dyson & 
Millward, 2000; Nilholm, 2006, Persson, 2001; Skidmore, 2004; Skrtic, 
1995; Thomas & Loxley, 2001). Forskarna Emanuelsson, Persson och 
Rosenqvist (2001) menar att det kategoriska perspektivet dominerar den 
svenska specialpedagogiska verksamheten, trots att styrdokumenten har 
ett övervägande relationellt perspektiv. Denna diskrepans mellan 
formulerings- och realiseringsarenan visar sig också i en aktuell 
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kunskapsöversikt från Skolverket (2009). Kunskapsöversikten 
problematiserar olika faktorer utifrån forskningen och dess påverkan på 
resultaten i svensk grundskola. En aspekt är just att skolans hantering av 
elever i behov av stöd går mot en ökning av särskiljande 
undervisningsgrupper. Det är en utveckling som varken visar på positiva 
utbildningsresultat eller som svarar upp mot formuleringarna i skollagen 
och grundskoleförordningen. Formuleringen utgår från 
inkluderingsprincipen att heterogena elevgrupper kan verka för skapandet 
av fruktbara lärandemiljöer. Inkluderingsprincipen motverkar negativa 
inlåsningseffekter gällande specialpedagogiskt stöd såsom oreflekterad 
färdighetsträning, generellt lågt ställda krav och förväntningar, mindre 
kompetenta lärare, färre kamratrelationer samt en avslutande skolgång på 
det individuella programmet i gymnasieskolan. 

Tinglev (2005) lyfter i sin avhandling fram att en prestationsinriktad 
pedagogisk verksamhet utifrån en stark ämnesklassificering och 
inramning försvårar en språklig, social och kulturell bekräftelse för alla 
elever. Den prestationsinriktade verksamheten riskerar därmed att 
marginalisera och kategorisera elever med svårigheter. Den bidrar till att 
den organisatoriskt differentierande stödundervisningen befästs istället 
för att skolans svårigheter att möta elevers olikheter granskas kritiskt. 
Skolans oförmåga att möta alla leder därmed till att elever marginaliseras 
och ses som elever med svårigheter. En prestationsinriktad undervisning 
verkar med en självklarhet försörja den kategoriska 
specialundervisningen med elever som misslyckas i den reguljära 
undervisningen. Det blir ett till synes tyst och ömsesidigt 
undervisningskontrakt i den pedagogiska praktiken, enligt forskaren. 

Detta fenomen synliggör också Karlsson (2008) i sin studie. Det verkar 
som att den tydligt uttalade inkluderande utbildningsintentionen att möta 
elevers olikheter i styrdokumenten leder till att skolan medvetet eller 
omedvetet osynliggör hur de i själva verket möter elever i behov av 
särskilt stöd i undervisningspraktiken. Både pedagoger och elever 
riskerar därmed att marginaliseras och lämnas utanför den reguljära 
verksamheten utan mål- och riktlinjer. Pedagogerna i den särskilda 
undervisningsgruppen känner en stor osäkerhet gällande vad som är 
elevernas egentliga problem. Eleverna gör motstånd mot att definieras 
som ett problem, vilket ytterst handlar om att upprätthålla en 
självrespekt. Arbetet i undervisningsgruppen har vidare en övervägande 
social- och omsorgsinriktad symptombehandling som riskerar att 
kategorisera eleven som bärare av problemet och personligen ansvarig 
för sina skolsvårigheter. Den särskilda undervisningsgruppen blir därmed 
i praktiken inte en synlig och legitimerad verksamhet på skolan. 

Även Persson (2001) menar att specialpedagogiska särlösningar kan 
tillgripas ganska oreflekterat. Detta kan i sin tur kan leda till sänkta 
ambitionsnivåer och bristande måluppfyllelse. Karlsson (2008) betonar 
slutligen  betydelsen av att lyfta fram ett didaktiskt perspektiv i den 
särskilda undervisningsgruppen eftersom det trots allt är en 
skolverksamhet det handlar om. Asp Onsjö (2006) visar tydligt hur de 
specialpedagogiska stödinsatserna hela tiden befinner sig inom ett 
spänningsfält mellan rumsliga, sociala och didaktiska aspekter. Den 
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rumsliga aspekten fokuserar på andelen sär- och samundervisning för 
eleven, den sociala aspekten beaktar upplevelsen av social delaktighet 
tillsammans med de andra eleverna. Slutligen handlar den didaktiska 
aspekten om undervisningens förutsättningar att främja lärande. 

Isaksson (2009) menar att de rumsliga och didaktiska aspekterna är en 
problematisk balansakt som väger tungt mellan att stödinsatsen kan leda 
till en kvalificerande eller dekvalificerande karaktär. Trots att skolans 
insatser för elever i behov av särskilt stöd har ökat, verkar det inte finnas 
några klara definitioner av vilka elever som är i behov av särskilt stöd. 
Bedömningarna bygger mest på lärares subjektiva tolkning av 
individuella brister och avvikelser med klassen som referensram för 
normalitet. Vidare verkar utformningen av skolans stödinsatser och 
undervisningsmetoder inte heller vara specifikt didaktiskt utformade 
relaterat till elevens särskilda behov. Avslutningsvis är forskaren 
förvånad över att en så stor del av de särskilda stödinsatserna sker utanför 
det ordinarie klassrummet. Detta leder till en övervägande rumslig 
exkludering. Gällande de sociala aspekterna kopplat till att få 
undervisningen i särskilda undervisningsgrupper betonar Groth (2007) att 
särskiljningen kan påverka elevens självbild negativt. Ljusberg (2009) 
visar resultat som tyder på att denna kan leda till en känsla av isolering 
och förlust av vänner. 

Helldin (1997) tar upp betydelsen av att den specialpedagogiska 
verksamheten måste bli mer inkluderande med en mer social 
relationsinriktad verksamhet, istället för att övervägande arbeta i de 
exkluderande rummen. Liknade aspekter pekar Westling Allodi (2002) 
på då det gäller ökningen av differentierade grupper i skolan. De 
segregerade grupperna verkar huvudsakligen fungerar som stöd och 
skydd för elever som upplevs som annorlunda. Denna målkonflikt bör 
hanteras enligt deklarerade intentioner om en skola för alla istället för 
diskriminerande och utanförskapande betonar forskaren. Nordin Hultman 
(2004) belyser i sin avhandling att skolans pedagogik kan orsaka vissa av 
de problem som den anstränger sig att avhjälpa. Personalen borde därför 
flytta blicken från egenskaper, utvecklingsnivåer och tidigare 
erfarenheter som lätt leder till ”felsökningsstrategier” mot ett synsätt som 
mer ser barns och ungas förmågor som föränderliga i relation till olika 
pedagogiska miljöer.  

Problematiken ovan kan kopplas till begrepp som Karlsudd (2002) 
använder när han beskriver pedagogiska miljöer som den snäva 
verksamheten och den vida verksamheten. Principen för den snäva 
verksamheten i skolan är att sätta prestationer och förmågor i centrum. 
Detta kan leda till att undervisningen koncentreras kring avvikelser och 
svårigheter. Den vida verksamheten däremot vilar på ett medvetet 
yrkesetiskt förhållningssätt som innefattar alla elevers lika värde oavsett 
förmåga och prestation. Här sätts etik och solidaritet i främsta rummet, 
vilket lättare leder till en fokusering på möjligheter i undervisningen. Att 
konkret kunna arbeta för en inkluderande skola, som kan möta den 
heterogena gruppen, handlar enligt forskaren ytterst om en uppgifts- och 
relationsmedveten pedagogik. Rosenqvist (2007), som reflekterar över 
några aktuella specialpedagogiska forskningstrender, menar att det vida 
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och relationella perspektivet är på tydlig frammarsch nationellt när det 
gäller att studera specialpedagogik som fenomen. Det är en ansats som 
visar intresse för en undervisning som kan möta alla elever. Intresset 
öppnar en mer flexibel och självförnyande förmåga på konkret skolnivå 
med fokus på både organisation, grupper och individer. Det vida och 
relationella perspektivet lyfter därmed enligt författaren fram frågor som 
diskrepansen mellan mål och verklighet samt ideologiska värden som 
solidaritet, delaktighet och gemenskap. De relationella dimensionerna i 
undervisningen lyfts också fram i en omfattande kunskapsöversikt från 
Skolverket (2009). Där visar resultat från såväl nationell som 
internationell forskning att de segregerande homogena grupperingarna 
inom skolan leder till negativa effekter som lägre skolprestationer och 
färre kamratrelationer. Faktorer som flexibla grupperingar, 
ämnesdidaktiska kunskaper samt att kunna undervisa varierat i den 
heterogena gruppen påverkar både den kunskapsmässiga och sociala 
utvecklingen positivt för elever som är i behov av särskilt stöd. 

2.3 Relationell (special)pedagogik 
Persson (2001) lyfter fram att styrdokumenten betonar att 
specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt, det vill säga i 
interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Detta innebär ett 
kritiskt ifrågasättande av prefixet special i (special)pedagogik. 
Specialpedagogiska insatser utifrån en relationell intention kan enligt 
författaren höja undervisnings- och lärandemiljöernas kvalitet för alla 
elever i en pedagogisk verksamhet.  Haug (1998) betonar att dagens 
skola som institution har ett uttalat utbildningsuppdrag att bemästra 
heterogenitet och pluralism. Att all personal i skolan förväntas kunna 
möta den naturliga variationen av elevers olikheter. En liknande 
utgångspunkt har även Assarson (2007) i sin avhandling. När forskaren 
följer personal på en F-6 skola, som menar att de arbetar med en uttalad 
ambition att inkludera elever från särskolan, och en resursenhet med 
koppling till psyko-social problematik. Vad som dock visar sig tydligt i 
studien är att intentionen att möta alla i den heterogena elevgruppen 
oftast utgår från en homogenitet. Detta leder till övervägande vi – och - 
dom konstruktioner i arbetslaget. Lärarnas samtal i verksamheten blir 
därmed konsensusinriktade utifrån ett maktperspektiv som riskerar att 
leda till diskriminerande förgivettaganden i undervisningspraktiken. 
Vidare i undersökningen problematiseras lärarnas övervägande negativa 
upplevelser av att utveckla en inkluderande undervisning. Utvecklingen 
visar sig oftast fastna vid organisationsfrågor. Däremot, när ett större 
fokus läggs mot didaktiska frågor verkade helt plötsligt den upplevda 
omöjligheten bli möjlig. När de pedagogiska och didaktiska frågorna blir 
överordnade i lärarnas samtal, blir det mer stereotypa motståndet 
nyanserat. Svårigheter som rör elever får en tydligare koppling till 
komplexa pragmatiska och miljörelaterade sammanhang. Detta leder till 
att forskaren avslutar med att lyfta fram betydelsen av forskning om 
samundervisningens didaktik. En sådan forskning kan minska risken för 
utanförskap och olikhet kan ses som en pedagogisk lärandepotential i en 
skola för alla. 
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Det är enligt Linikko (2009) inte ovanligt att lärare känner en osäkerhet 
inför arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Här är det viktigt att 
kunna betrakta eleven som en resurs. Det är i det genuina mötet med 
eleven som läraren kan erhålla den specifika kunskapen gällande det 
arbetssätt som fungerar för eleven. Enbart generella kunskaper räcker 
inte för att främja en ökad måluppfyllelse. Forskaren är kritisk till hur 
elever får fortsätta med samma arbetssätt fastän det inte fungerar. Detta 
leder för eleven till en känsla att enbart sitta av en meningslös tid i 
skolan. Också Frelin (2010) betonar i sin studie betydelsen av lärares 
relationsarbete i undervisningssammanhang. Det gäller att kunna främja 
en högre måluppfyllelse som gynnar både elevernas sociala och 
kunskapsmässiga utveckling. Den medmänskliga läraren fyller de flesta 
kriterierna för ett professionellt yrkesutövande. Läraren har en förmåga 
att kunna möta skillnader på ett vidsynt och fördomsfritt sätt genom en 
öppen kommunikation med eleverna. Forskaren visar att detta 
förhållningssätt skapade närhet och synergieffekter i undervisningen utan 
att riskera utvecklandet av det kritiska tänkandet. Relationer präglade av 
jämlikhet och skillnader behöver därmed inte leda till problem utan det 
kan mer ses som en utbildningspotential. Lärarens arbete handlar därmed 
enligt forskaren ytterst om att kunna hantera den relationella 
dimensionen. Detta borde därför vara ett angeläget utbildningsinnehåll 
inom lärarutbildningen. Vidare visar studien att relationsarbetet inte 
skiljde sig nämnvärt åt mellan förskollärare eller gymnasielärare. 
Avslutningsvis betonar forskaren att lärarens relationsarbete är en 
omfattande, skör, krävande och dynamisk process, som inte tillräckligt 
uppmärksammats och därtill är underteoretiserad inom forskningen. 

Att en relationsmedveten pedagogik inte skiljer sig nämnvärt åt om 
läraren arbetar med barn eller unga i en verksamhet visar sig även i 
studier gjorda av Aspelin (1999) och Emilson (2008). Aspelin (1999) har 
hämtat empiri från gymnasieskolan och finner att lärare-elev-relationen i 
en produktiv undervisning kännetecknas av en mellanmänsklig 
kommunikation där aktörerna möts som konkreta subjekt. Lärandemiljön 
har en atmosfärisk täthet där det visas respekt för kunskapen, gruppen 
och individen. Läraren och eleverna är kort och gott intresserade av 
ämnet och av varandra samtidigt som de är befriade från en känsla av 
kontroll och prestationstvång. Detta leder enligt författaren till en optimal 
differentiering mellan de olika inblandande individerna. 
Differentieringen främjar solidaritet och stolthetskänslor som är viktiga 
faktorer för att både kunna bli ”något” och ”någon” i 
undervisningssituationen. Emilson (2008) som har hämtat sin empiri från 
förskolan, betonar också betydelsen av en intersubjektiv kommunikation, 
som främjar barns möjligheter att växa och utvecklas som individer. I 
studien visar det sig att detta kräver tre specifika kvaliteter från lärarens 
sida nämligen närmandet av barnets perspektiv, emotionell närvaro och 
lekfullhet. Denna hållning menar forskaren även ökar barnets delaktighet, 
inflytande och möjlighet till förhandling. Dessa demokratiska 
värdedimensioner är viktiga i lärarens fostransuppdrag. Lekfullhet 
betonar även Aspelin (1999), vilket leder till en kommunikativ ömsesidig 
bekräftelse som är avgörande i ett autentiskt samspel mellan läraren och 
förskolebarnen eller gymnasieeleverna. Leken främjar en interaktion som 
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ger utrymme till ett gemensamt nyskapande och upplevelse av en 
meningsfull och rolig stund tillsammans. Asplund (1987) betonar också 
mycket starkt betydelsen av social responsivitet präglad av socialitet där 
individerna bemöts som konkreta personer i den pedagogiska 
verksamheten. Detta minimerar risken att gradvis växa in i ett likgiltigt 
känslotillstånd. 

Lärarnas centrala och viktiga relationsarbete i förskola eller skola syftar 
ytterst till att fånga barns och elevers uppmärksamhet i undervisningen. 
Wedin (2007) menar att i hennes studie blir det extra uppenbart att 
lärares arbete huvudsakligen har en relationell karaktär. Upprätthållande 
av relationer med eleverna pågår hela tiden och överallt. Det är en 
ständig process som kräver näring. Viktiga ingredienser är lärarens 
respekt för eleven och lärarens förmåga att visa sig mer som person än 
rollfigur. Andra centrala aspekter är lärarens kunskap om individerna och 
gruppen samt ämnesdidaktiska kunskaper. Relationell kunskap, betonar 
forskaren är en aspekt som måste finnas integrerat i läraryrkets samtliga 
delar. En aspekt som gagnar både trivsel och lärande i den vardagliga 
kunskapsbildningen för lärare och elever. 

2.4 Sammanfattande reflektion 
Sammanfattningsvis verkar en generell grundläggande specialpedagogisk 
kunskap och kompetens hos läraren kunna främja en kunskapsmässig och 
social utveckling för alla elever. Aktuella nationella och internationella 
studier visar dock att undervisningen i skolan går mot differentierade 
grupper med specialpedagogiska särlösningar. Särlösningarna riskerar att 
leda till att elever i behov av särskilt stöd marginaliseras och inte får den 
rumliga, sociala och didaktiska inkluderande lärandemiljö som de har rätt 
till. Detta är ett övervägande kategoriskt perspektiv. Skolsvårigheter 
kopplas till individen i stället för till undervisningens oförmåga att nå alla 
elever. Lärarprofessionen riskerar därmed att minska möjligheterna till 
att utveckla differentierade undervisningsstrategier i enlighet med 
skolans styrdokument. Denna diskrepans mellan formulerings- och 
realiseringsarenan kan på sikt leda till ytterligare en ökning av elever 
med behov av särskilt stöd eftersom läraren snarare ser hinder än 
möjligheter i sitt yrkesutövande. Därför efterfrågas i flera studier en ökad 
praktiknära forskning. En sådan forskning kan generera ett reellt 
kunskapstillskott gällande villkoren för delaktighet och lärande i en 
produktiv undervisning där det visas respekt för kunskapen, gruppen och 
individen. 
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3 Professionell kunskapsbildning 
Den klassiska studien av Lortie (1975) visar att lärarstudenten under 
utbildningen förstärker redan etablerade föreställningar och värderingar. 
Jönsson (1998) menar att det nu finns studier som tvärtemot visar att en 
utmanande utbildning med en forskande attityd kan åstadkomma ett mer 
generellt inflytande på lärarstudenten. En liknande problematik fokuseras 
också i min studie med dess intresse mot den högskoleförlagda delen 
inom lärarutbildning och professionell kunskapsbildning. Studien syftar 
till att synliggöra mediering och lärande av demokrativärden kopplat till 
yrkesetisk medvetenhet och likavärdesprincipen. I följande avsnitt 
belyses tre centrala aspekter. Den första aspekten är begreppen 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är uttryck som 
förekommer rikligt i policydokument för lärarutbildningen och andra 
texter som problematiserar lärande i högre utbildning. Den andra 
aspekten belyser lärande i en akademisk yrkesutbildning utifrån intention 
att utveckla ett yrkesspråk och en yrkesetisk medvetenhet. Aspekten 
syftar ytterst till att synliggöra sambandet mellan teorier och praktiker. 
Slutligen problematiseras aspekten att utveckla etiska värden i 
lärarutbildningen. Här kopplas till studier som att aspekten kan främjas 
genom en mer utmanande utbildningspraktik utifrån en kommunikativt 
inriktad undervisning. En sådan undervisning verkar öka processuella 
och relationella lärandeaspekter i en professionsutbildning. 

3.1 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
I nationella policydokument om lärarutbildningen (SOU 1999:63; Prop. 
1999/2000:135) betonas vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som 
centrala byggstenar i en akademisk yrkesutbildning. När det gäller 
begreppet vetenskaplig grund, har det funnits med i högskolelagen sedan 
1977. I en studie gjord av Eriksson (2009) visar det sig att det finns en 
ganska samstämmig bild i olika policydokument gällande detta begrepp. 
Begreppet innebär att undervisningen ska utgå från senaste 
forskningsresultat inom området, vila på en teoretisk kunskapsbas samt 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt till prövning av kunskap. När det 
gäller begreppet beprövad erfarenhet, som skrevs in först i 1992 års 
högskolelag, menar forskaren att det finns ganska varierande 
beskrivningar i policydokument och andra texter som berör högre 
utbildning. En gemensam faktor verkar dock vara att den beprövade 
erfarenheten kräver en systematisk prövning i praktisk verksamhet med 
koppling till forskningsresultat. Det som sedan skiljer sig åt i de olika 
beskrivningarna är om den beprövade erfarenheten är mer eller mindre 
individuell eller kollektiv samt synen på reflektionens betydelse för 
utveckling av beprövad erfarenhet. 

El Gaidi (2007) beskriver beprövad erfarenhet som ett helhetstänkande 
utifrån en förmåga att kunna relatera det specifika till det generella. 
Denna förmåga tillsammans bland de yrkesverksamma i den 
gemensamma reflektionen kvalificeras till en beprövad erfarenhet. 
Bronäs och Selander (2006) menar att beprövad erfarenhet kan liknas vid 
ett praktiskt förnuft som är väl genomtänkt och samtidigt prövbart. Detta 
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blir en systematisk kunskapsutveckling som kan leda till en fördjupad 
yrkeskompetens. Guvå (2001) visar i sin studie att just avsaknad av 
kompetens kan leda till en lägre motivation av att vilja ta ansvar i sitt 
yrkesutövande. Slutligen kan kompetensbristen leda till ett försvar av 
inkompetens. Därför betonar Bronäs och Selander (2006) att praktiskt 
förnuft inte får förväxlas med uttrycket sunt förnuft som mer eller mindre 
är obearbetade fördomar. Det sunda förnuftet döljer de teoretiska 
utgångspunkterna för det som tas för givet gällande olika föreställningar 
och antaganden i yrkesutövandet. Utvecklandet av yrkeskompetens 
kräver därmed systematisk reflektion utifrån lärares yrkesberättelser 
kopplat till teorier och forskningsresultat. Vidare föreslår Selander (2006) 
att uttrycket teori skulle kunna ersättas med handlings- och 
förklaringsmodeller som just syftar till att utveckla en djupare förståelse 
mellan teorier och praktiker i en akademisk yrkesutbildning. En teori är 
en form av aspektseende. I den akademiska utbildningen är det angeläget 
att uppöva ett perspektivseende. Forskaren menar att detta är något helt 
annat än de mönsterlektioner som lärarkandidaterna förr skulle träna in 
under sin utbildning.  

3.2 Lärande i en akademisk yrkesutbildning 
När det gäller uppdraget att verka för en växelverkan mellan teori och 
praktik i lärarutbildningen, betonar Eriksson (2009) att det är 
lärarutbildarens ansvar att visa sambandet mellan spår av teorier i det 
praktiska yrkesutövandet. När lärarutbildaren gör tydliga 
konkretiseringar med koppling till teoretisk och praktisk kunskap främjas 
en god grund för studenterna med avseende på konstruktion av 
yrkeskunskap. Liknande resultat redovisar Gunnarsson (2008), nämligen 
att ett didaktiskt handlingsmönster som väver in teoretiskt och praktiskt 
kunnande främjar både förståelse och perspektivtagande. Vidare betonas 
att språket i den institutionella lärandepraktiken är ett centralt verktyg. 
För att kunna utveckla ett yrkesspråk krävs det att både teoretiska och 
praktiska aspekter uppmärksammas i meningsskapandet. Om studenterna 
inte kan se sambandet mellan teori och praktik, riskerar de att stanna kvar 
i ett vardagsspråk. Detta kan leda till att utvecklandet av yrkesspråket 
uteblir. Även Carlsson och Linnér (2008) problematiserar de båda 
begreppen teori och praktik i professionsutbildning. De menar att det 
ytterst är en integrativ fråga som kan kopplas till kravet att en 
högskoleutbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Denna målsättning kan enligt forskarna leda till fördjupad 
problematisering och förståelse genom att praktisk erfarenhet och 
teoretisk kunskap får mötas. Carlsson och Linnér (2008) presenterar en 
metodologisk modell där utgångspunkten är att de lärande via samtal kan 
utvecklas kunskapsmässigt och socialt, en bildningsresa. Det betonas att 
deltagarna tillsammans bör ventilera frågor som är meningsfulla och 
verklighetsanknutna samt att samtalet är öppet och kritiskt. Detta främjar 
en pluralitet och en dialogisk karaktär. Vidare leder samtalsmodellen till 
ett vetenskapliggörande genom att samtalet pendlar mellan konkretion 
och abstraktion som kan synliggöra sambandet mellan teorier och 
praktiker.  
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Gustavsson (2008) har hämtat sin empiri från liknande seminariesamtal 
med lärarstudenter inom den högskoleförlagda utbildningen. Samtalen 
syftade ytterst till att främja både det individuella och kollektiva lärandet. 
Studenterna försökte utifrån en mer medveten systematik studera och 
reflektera över sina egna och andras erfarenheter gällande villkor och 
förutsättningar för lärares arbete. Detta kan liknas vid ett transformativt 
lärande som Mezirow (2000) betonar kan utveckla ett kritiskt 
reflekterande förhållningssätt. Härigenom utsätts studenternas tidigare 
erfarenheter och kunskap för en utmanande process med hjälp av 
teoretiska begrepp och modeller. Tidigare föreställningar kan förändras 
och en fördjupad förståelse utvecklas gällande olika fenomen som 
studeras i utbildningen. 

Jedemark (2007) har också studerat lärarstudenters möjlighet att utveckla 
yrkeskunnande och menar att medvetenheten i den högskoleförlagda 
undervisningspraktikens didaktiska utgångspunkter har en avgörande 
betydelse för hur studenternas kunskapsbildning inför det kommande 
yrkesutövandet påverkas. Ett didaktiskt upplägg som tydligt kopplar 
teorier och begrepp till lärarens konkreta yrkesutövande visar sig i 
studien stimulera lärarstudentens analytiska förhållningssätt och 
ämnesdidaktiska medvetenhet. Även Gustavsson (2008) betonar 
betydelsen av en professionsorienterad didaktisk inriktning gällande 
seminariesamtalens innehåll och utformning. En sådan inriktning, där 
studenterna får möta användbara teorier och pedagogiskt 
praktikgrundande strategier, möjliggör argumentation och 
perspektivseende gällande lärarens yrkesutövande. Detta är ett lärande 
som studenterna efterfrågar eftersom de menar att de inte har mött goda 
förebilder i den verksamhetsförlagda utbildningen. Yrkespraktikens 
lärare framställs som offer för omständigheterna eller som okunniga och 
inkompetenta i yrkesutövandet. Lärarstudenternas seminariesamtal 
riskerar därmed att bli mer kritiserande och konsensusinriktade än kritiskt 
dissensusinriktade. Seriesamtalen bör istället syfta till att ytterligare 
generera nyfikna frågor gällande det komplexa läraryrket. Selander 
(2006) höjer också ett varningens finger när studentsamtalen 
övervägande ägnas åt att ventilera frustration och problem. I samtalen ska 
erfarenheterna språkliggöras med koppling till pedagogiska och 
didaktiska förklaringsmodeller av arbetet. 

Utbildningens dekonstruktiva karaktär betonar Biesta (2006) som en reell 
lärandepotential i den högre utbildningen. Lärarutbildarens huvudsakliga 
uppgift blir därmed att försöka utmana sina studenter genom att 
konfrontera dem och ställa svåra frågor som kan ha en djupgående, 
omvandlande och störande effekt. Utbildningen kan först börja när 
individen är villig att ta en risk att förändras. Det är en process som 
genom utforskande frågor kan visa vem jag är och hur jag står gällande 
olika fenomen och dilemman i världen. Även El Gaidi (2007) betonar att 
lärarutbildarens yrkespraxis har en avgörande betydelse för att utveckla 
och höja kvaliteten i den högskoleförlagda utbildningspraktiken. 
Avgörande aspekter som lyfts fram är lärarutbildarens egen förtrogenhet 
med yrkespraxis. Genom denna kan undervisningen utgå från konkreta 
berättelser som belyser både ämnets praktiska och teoretiska dimension 
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på ett fruktbart sätt. Praxisnära situationsbundna erfarenhetsgrundade 
berättelser skapar därmed en grund för en gemensam begreppsbildning 
mot utvecklandet av ett yrkesspråk. Detta kan sammanfattas med att det 
bemötande och förhållningssätt, samt den undervisning och de 
examinationsformer, som lärarstudenterna möter i sin utbildning kan 
fungera som en modell för lärares arbete. Det metalärande som sker i 
lärarutbildningen fungerar därmed som en dold läroplan för hur 
utbildning kan eller bör arrangeras. Granström och Hammar Chiriac 
(1997) som har granskat arbetsformer och innehåll på ett 
grundskollärarprogram fann inslag som kan motverka studenternas 
självständighetsutveckling och deras möjligheter att ta ansvar i 
förhållande till sin egen utbildning. Den didaktiska utmaningen i en 
professionsutbildning verkar därmed kunna kopplas till betydelsen av att 
kunna hantera spänningsfältet mellan studentens livsvärld och den 
teoretiska kunskapen. Ekebergh (2001) betonar att om det blir ett alltför 
stort glapp mellan dessa är det lätt hänt att studenten väljer ett mer 
oreflekterat lärande som tar avstånd från teoretisk kunskap. Detta menar 
Colnerud och Granström (2002) är ett lärande som kan kopplas till ett 
vardagsspråk som övervägande ger uttryck för åsikter och förväntningar. 
Ett yrkesspråk däremot förväntas utgå från ett reflekterande och 
analyserande metaspråk, som ökar förutsättningarna för att kunna 
kommunicera yrkets praktik inom professionen. När abstrakta begrepp 
däremot bara används på ett mer uppräknande sätt, utan att det i själva 
verket ökar förståelsen för praktiken, benämns detta som ett 
pseudometaspråk. Avslutningsvis betonar forskarna att ett väl utvecklat 
yrkesspråk och en hög yrkesetisk medvetenhet är två kraftfulla verktyg 
gällande förutsättningarna för att kunna verka som en professionell 
yrkesutövare. 

3.3 Att utveckla etiska värden i lärarutbildningen 
Alsheimer (2004) menar att det inte är ovanligt att deltagarna i en 
yrkesutbildning blir objekt som får möta träning i receptivitet och 
anpassningsförmåga. Det blir en instrumentell utbildning som motverkar 
bildning och kritiskt tänkande. Detta fenomen menar Gustavsson (2008) 
kan kopplas till spänningsfältet mellan progression och process i en 
akademisk utbildning. Risken är att en alltför formaliserad framskriven 
progression mot mål och anställningsbarhet har svårt att svara upp mot 
studentens specifika kunskapsprocess, vilket kan leda till utvecklandet av 
en okritisk och traderande lärarroll. Bedömning och kontroll av 
studentens kunskapsbildning vilar ytterst på en balans mellan progression 
och process i utbildningen. Det ideala är att utbildningens progression 
kan stödja studentens lärandeprocess. En ökad inriktning mot en 
instrumentell bedömningspraktik riskerar att minska studenternas 
inflytande, delaktighet och ansvarstagande inom en akademisk 
professionsutbildning. Hasselberg (2009) kopplar denna problematik till 
en marknadifiering av universitet och menar att detta riskerar att leda till 
en deprofessionalisering. En marknadsrelation kan genom sina 
effektivitetskrav leda till en ytlig inskränkthet. Detta svarar inte alls upp 
mot ett vetenskapligt professionellt förhållningssätt som kräver ett 
ständigt sanningssökande i en social kontext. Forskaren menar vidare att 
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professionsutbildningarnas utvärderingar tenderar att uppfattas mer som 
marknads- eller opinionsundersökningar än som kunskapsunderlag. 
Framväxten av markandsprinciper inom den högre utbildningen har 
enligt Friberg (2008) gjort att studenten börjar betrakta sig som 
konsument och högskolläraren som leverantör, vilket naturligtvis 
påverkar kunskapsbildningen. Det är en oroväckande förändring som 
redan nu visar sig i kontraktsliknande policydokument vid olika 
universitet i Sverige. Dokumenten kan innehålla allt från preventiva 
metoder till specifika uppförandekoder. En konsumtionistisk syn på 
kunskap, menar Persson (2007), kan resultera i att lärarstudenten får 
möta en mer föreskrivande än utforskande undervisning.  Vetenskaplig 
reflektion och praktisk yrkesutövning integreras inte genomgående under 
utbildningen. Den konsumtionistiska synen riskerar att ett 
fågelungesyndrom och ett teorimotstånd utvecklas i lärarutbildningens 
studiekultur. Därför menar Alsheimer (2004) att deltagare i en 
professionsutbildning måste få vara subjekt, vilket leder till en fördjupad 
reflektionskultur. Deltagarnas berättelser blir en meningsskapande kraft i 
den kritiska dialogen. Förmågan till empati, upprätthållande av 
demokratiska värden och kritiskt förhållningssätt främjas därmed under 
utbildningen.  

Även Stenbock-Hult (2004) betonar den pedagogiska dialogens 
lärandepotential när det gäller att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i 
den högre utbildningen. Dialogen väcker känslor, engagemang, nya 
insikter och främjar ett autonomt tänkande. I dialogen stimuleras 
studenterna att pröva alternativa perspektiv, att stå ut med osäkerhet, att 
inse kunskapens begränsningar samt att fatta beslut på goda grunder. 
Detta kan kopplas till begreppet professionellt omdöme som är ett central 
kärnvärde i alla professionellas gruppers identitet. Omdömet bygger på 
kunskap och känsla för vad som är kvalitet i yrkesutövandet. Wilhelmson 
(1998) betonar dock att det krävs en medvetenhet i den högskoleförlagda 
utbildningspraktiken för att kunna iscensätta en lärande dialog som kan 
motverka tunnelseende och utmana hegemoni. En utbildning baserad på 
utvecklingsinriktat lärande, menar Ellström (2004), kan främja ett klimat 
som uppmuntrar till kritisk reflektion samt tolerans för osäkerhet och 
olikheter i uppfattningar. Förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande 
visar på en nyfikenhet för variation och mångfald. Sådana aspekter kan 
öka den emancipatoriska lärandepotentialen under utbildningen. 

I en rapport från Högskoleverket av Sundgren (2008) poängteras det att 
seminariet i en akademisk utbildning kan bidra till bildning och förnyelse 
genom lärandeprocesser som är processuella och relationella. Detta 
kräver att seminariet utgår från en öppen prövning som utvecklar 
aspektseende samt att det ges utrymme för studentens egen 
erfarenhetsvärld. Härigenom skapas erkänsla åt mångfalden i den öppna 
högskolan. Alvesson och Sveningsson (2008) visar också hur ett 
processuellt perspektiv i en utbildningspraktik fokuserar på erfarenheter, 
känslor och meningsskapande. Detta är centrala aspekter som möjliggör 
för studenterna att kunna identifiera sig med innehållet i utbildningen. 
Identifikationen sker genom förståelseinriktade samtal där de 
problematiserar olika föreställningar och kopplar detta till konkreta 
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uttryck. Konkreta exempel menar författarna inspirerar och leder till 
djupare insikter och förståelse inför den kommande professionen. 
Exemplen kan generera nya sätt att tänka som i förlängningen kan 
förändra attityder och handlingar. Håkansson (2004), som har studerat 
lärararbetets karaktär, förvånas över att skillnader oftast betraktas som 
något negativt. I de centrala begreppen erfarenhet, dialog och reflektion 
med koppling till professionell kunskapsbildning syftar just till att 
uppmärksamma skillnader. En ökad uppmärksamhet mot skillnader i 
läraryrket skulle kunna bli en källa till utvecklande av förhållningssätt 
och handlingar. Styrs däremot lärarens blick övervägande mot normalitet 
och från skillnader så kan detta leda till en situationsbetingad blindhet 
och lomhördhet i yrkesutövandet. I sämsta fall kan det utveckla ett 
negativt lärande, enlig Håkansson (2006). Effekten av ett negativt lärande 
kan leda till underordning, omfattande imitation, vanmakt och 
förändringströtthet, vilket motverkar nyskapande, att självtilliten stärks 
samt att engagemanget ökar (Abrahamsson, Abrahamsson & Johansson, 
2006). 

Bildningstankens djupaste innebörd handlar enligt Gustavsson (1996) om 
hur vi förhåller oss till det främmande och annorlunda. Det är i den 
kritiska reflektionen som vi kan närma oss det gemensamt mänskliga. 
Säfström (2005) hävdar att en alltför stark betoning av kunskapens 
rationalitet kan leda till en avhumanisering av undervisningen genom att 
den reduceras till en införlivandets och uteslutandets praktik. Däremot 
kan en undervisning som är lyhörd för skillnad ge subjektet möjlighet att 
framträda i humanitet som moraliskt subjekt. Den studerande undanhålls 
möjligheten att avfalla till substantiv och hålls vaken genom att varat är 
ett öppet verb. Lärandet härstammar mer från ”störandet” av våra 
etablerade handlingsmönster och gör det vi trodde var känt till något 
främmande, enligt forskaren. Detta kan kopplas till utvecklandet av två 
skilda förhållningssätt inför det kommande yrkesutövande; ett där etiska 
frågor sätts i förgrunden och ett där nyttoaspekter som resultat och 
ekonomi sätts i centrum (Jenner, 1995). Här finns också en koppling till 
demokrativärden och ekonomivärden som ingår i ämbetsmannarollen 
(Lundquist, 1998). 

Hur den kommunikativa praktiken gestaltar sig under utbildningen har 
enligt Linnér (2005) en avgörande betydelse för utvecklandet av ett etiskt 
förhållningssätt. I en kommunikativt inriktad utbildningspraktik medieras 
människors lika värde samt solidaritet för svaga och utsatta. Olikhet och 
känsla av osäkerhet bejakas. Även i detta sammanhang visar det sig att en 
kommunikativt inriktad undervisning blir mer utmanande och 
förståelsebaserad genom sin intersubjektiva hållning. De värden som 
konstitueras och kommer till uttryck i den högskoleförlagda utbildning 
gällande lärande av värdefrågor, menar forskaren, kräver en balans 
mellan moraliskt ansvarstagande och effektivitetskrav. Utmaningen för 
lärarutbildningen leder därmed till aspekter som att främja både 
självförståelse och omvärldsförståelse. En utbildningspraktik som 
eftersträvar ett kommunikativt förhållningssätt ger tid till självreflektion 
och att kritiskt värdera erfarenheter, vilket utmanar väl etablerade 
föreställningar och motverkar en ytlig fragmentisering. Gällande den 
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aspekten föreslår Lindberg (2002) att vi ska börja använda begreppet 
utbildning av lärare istället för lärarutbildning. Motivet är att det finns en 
stark lärarutbildningstradition som vilar på föreställningen om en 
förplanerad helhet som snarare låser än öppnar upp för olika 
utbildningskonstruktioner. Denna mångfald, menar forskaren, ökar 
bildningserbjudandet för frågor kring läraryrkets värdefrågor och 
samhällsuppdrag med koppling till mening med lärares arbete. Detta 
leder vidare till att lärarstudenten i utbildningen får träda fram som ett 
moraliskt subjekt genom att pröva olika ställningstaganden och 
bedömningar i en kommunikativ utbildningspraktik som utvecklar 
förmågan att göra goda omdömen som blivande lärare. 

3.4 Sammanfattande reflektion 
Sammanfattningsvis kännetecknas en akademisk yrkesutbildning av att 
den ska utgå från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet 
är att utveckla en djupare förståelse mellan teorier och praktiker gällande 
lärares arbete. Studier visar att tydliga konkretiseringar med koppling till 
teoretiska och praktiska kunskaper främjar lärarstudenternas utvecklande 
av yrkeskunnande och perspektivtagande. Detta betyder att studenternas 
kunskapsbildning ökar om de får möta en undervisning utifrån en hög 
didaktisk medvetenhet i den högskoleförlagda utbildningspraktiken. 
Vidare betonas att utvecklandet av en professionell kunskapsbildning 
kräver att studenten får delta i dekonstruktiva samtal som belyser skillnad 
samt att studenten får framträda som moraliskt subjekt i den 
kommunikativt inriktade utbildningspraktiken. Avslutningsvis kan detta 
öka förutsättningarna att kunna balansera demokrativärden och 
ekonomivärden gällande lärares arbete. Detta är en central och kritisk 
aspekt som ständigt behöver beaktas och kopplas till läraryrkets 
värdefrågor och samhällsuppdrag. 
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4 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att synliggöra professionell kunskapsbildning och 
värdeutveckling som svarar upp mot specialpedagogisk kompetens och 
likavärdesprincipen. Härigenom finns en stark koppling till yrkesetisk 
medvetenhet och hävdandet av elevers lika värde oavsett förmåga eller 
prestation. Denna kritiska normativa ansats visar därmed ett 
kunskapsintresse mot lärandeprocesser som att utveckla förståelse, 
kunnande och vilja att möta barn och ungdomars olikheter i det 
pedagogiska arbetet. Utgångspunkterna leder vidare till ett tydligt fokus 
på mediering och lärande av demokrativärden samt etiskt förhållningssätt 
i den formella högskoleförlagda utbildningspraktiken. 

De preciserade frågeställningarna är: 

• Hur gestaltar sig lärarstudenternas föreställningar gällande aspekten 
att specialpedagogisk kompetens kan öka möjligheterna att möta 
elevers olikheter i den heterogena gruppen? 

• Vilket menings- och värdeskapande innehåll medierar dessa 
föreställningar? 
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5 Studiens teoretiska ramverk 
Studiens teoretiska ramverk har huvudsakligen hämtat influenser från 
poststrukturalistiska tankegångar och förhållningssätt. Detta eftersom 
undersökningen eftersträvar att spåra spänningen mellan olika uttryck i 
lärarstudenternas utsagor. Fokus läggs på meningsbärande och 
värdeskapande innehåll med koppling till läraruppdragets intention att 
möta elevers olikheter i det pedagogiska arbetet. En poststrukturalistisk 
ansats menar Alvesson och Deetz (2000) utgår från ett 
dissensusperspektiv som riktar uppmärksamhet mot spänningar och 
skillnader. Ansatsen har också ett uttalat intresse för värdeutveckling och 
etiska frågor. Språket sätts i centrum med utgångspunkten att 
kunskapsbildning är en ständigt föränderlig process. Skilda 
föreställningar och meningsskapande med koppling till studiens 
frågeställningar finns representerade i studenternas egna konkret 
framskrivna texter. Den ovan beskrivna utgångspunkten har resulterat i 
att det teoretiska ramverket, som vuxit fram under arbetets gång, 
slutligen bygger på centrala begrepp som doxologi, språkets mening, 
dialektik, erkännande, intersubjektivitet, dekonstruktion och ansvar för 
den andre. Begreppen får utförligare beskrivningar i det kommande 
textavsnittet.  

5.1 Relationell kunskapssyn och språkets mening 
Den kunskapssyn som genomsyrar studien har tagit intryck av ett 
doxologiskt sätt att uppfatta och beskriva kunskap. Detta leder till 
ställningstagandet att all kunskap i grund och botten har både en teoretisk 
och praktisk sida. Utgångspunkten är att all kunskap är 
mångdimensionell och ibland även motsägelsefull. Doxologin har 
därmed en relationell syn på kunskap. Detta innebär att de ordval och 
uttryckssätt som medieras i studiens empiri öppnar för att synliggöra hur 
studenterna formar och omformar kunskap i den vardagliga 
utbildningspraktiken (Rosengren, 2002). Studenternas texter i studien är 
därmed det konkreta undersökningsobjektet. Utgångspunkten är att 
subjektens föreställningar och mening finns representerade i deras 
språkliggörande. Gustavsson (1999) menar att tanken redan är språk och 
att det inte går att skilja mening från språket. Liknande tankar gällande 
meningsskapande framför Bruner (1990). Han betonar att det alltid i 
framskrivna berättelser finns innehållsliga representationer som kan 
kopplas till olika perspektiv och värden. Även Liedman (2001) betonar 
kunskapens språkliga, praktiska och sociala dimension. Denna innebär att 
den ständigt pågående kunskapsbildningen öppnar för nya perspektiv 
som främjar utvecklandet av kritiska, demokratiska och etiska processer. 
Detta är vidare en pluralistisk och heterogen hållning som ständigt söker 
förändring och vill visa på nya möjligheter.  

Synliggörande av att kunna se flera perspektiv, menar Selander (2006), 
främjar yrkesutvecklingen. Synliggörandet är en form av aspektseende 
och topiskt tänkande. Denna form av tänkande innebär att tänka i linje 
med en viss teori och hur olika teoretiska infallsvinklar kan synliggöra 
lärarens komplexa och oförutsägbara yrkesutövande. Forskaren menar 



 

 22

därmed att en teori inte kan täcka allt. Ett aspektseende utvecklar en 
mångsidig verklighetsförståelse som leder till olika förståelseformer och 
handlingsalternativ, vilket ytterst är en beskrivning av en god 
yrkeskompetens. Sivertun (2006) lyfter också fram perspektivisering som 
en angelägen ansats när det gäller att studera specialpedagogiska frågor 
utifrån solidariska och etiska utgångspunkter. Detta kan öka heterogenitet 
och dubbelt erkännande som har starka kopplingar till ett dialektiskt 
förhållningssätt. Perpsektiviseringen är därmed ett förhållningssätt som 
syftar till att synliggöra dominans- och statusförhållanden. I denna studie 
innebär det koppling till läraruppdraget att möta elevers olikheter i det 
pedagogiska likabehandlingsarbetet. Perspektivfokusering menar 
forskaren utgår från att relationerna är asymmetriska. Genom att dessa får 
mötas i en dialektisk dialog ses skillnader som en utvecklingspotential. 
Den dialektiska relationsprocess som beskrivits ovan har även 
praktiserats i den här studien. Spänningar och motsättningar i den 
subjektiva mångfalden i enkätmaterialet har fått möta en reflexiv 
förståelse- och meningsinriktad forskningsprocess. Begrepp och tankar 
från en poststrukturalistisk och erkännandedialektisk inriktning har 
fungerat som analys- och tolkningsverktyg. 

5.2 Dialektisk förståelse och erkännande 
Hegel (1807/2008) beskriver hur den dialektiska subjekt-subjekt-
relationen kräver ett ömsesidigt erkännande. Det är en relationell rörelse 
som bygger på en dubbelriktad handling av att subjektet både måste 
erkänna den andre som att få den andres erkännande för att kunna 
utveckla en likvärdig relation. Denna princip menar jag kan liknas vid 
villkoren gällande en professionell lärare-elev-relation som erkänner 
beroendet av varandra för att kunna främja en ökad måluppfyllelse i en 
skola för alla.  

Lövlie Schibbye (2006/2009), som har hämtat inspiration från Hegels 
tankar, menar att den dialektiska relationsprocessen i dialogen intar en 
subjekt-subjekt-hållning. Den visar intresse för skillnad, vilket är en 
hållning som kan kännas mer utmanande, osäker och frustrerande. Den 
andre möts här som ett likvärdigt subjekt som ska få bli sin egen person 
och förbli självständig. Detta är därmed något vi inte gör. Det är något vi 
är i den mellanmänskliga relationen. En subjekt-objekt-hållning däremot 
kan kännas lättare genom sin fokusering mot rationella och förutsägbara 
mål. Den andre är ett objekt som ska åtgärdas genom att fel och brister 
rättas till. Denna hållning riskerar dessvärre att utveckla ett 
förtingligande i den språkliga representationen till en generaliserande 
”man”. I sämsta fall kan subjekt-objekt-hållningen leda till en lomhörd 
ansvarslöshet i mötet med den andre. Detta förtingligande 
förhållningssätt har även en tendens att låsa sig fast i olämpliga 
repeterande mönster där värden jämförs och förhandlas. Mönstren kan 
leda till kränkande och diskriminerande attityder. Individens prestationer 
och förmåga kopplas därmed samman med dess värde som människa. 
Avslutningsvis menar författaren att i en förtingligande hållning 
uppmärksammas inte känslor och upplevelser, vilket gör det svårare att 
kunna föreställa sig hur det är att vara den andre. Denna hållning riskerar 
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också att utveckla en språkform som tillhör en roll där språket inte är 
införlivat i personen. Den kan därmed liknas vid en rabblande 
”talmaskin”. Detta är en ytlig och mekanisk hållning som inte främjar en 
ökad relationsmedvetenhet och intersubjektiv förståelse inför det 
kommande professionella yrkesutövandet. von Wright (2000) betonar att 
intersubjektivitet står att finna i kommunikationen mellan subjekt som 
kännetecknas av en ömsesidigt meningsskapande samt ett visat intresse 
för skillnad och perspektivering. Den intersubjektiva utmaningen är 
således att kunna hålla en öppen kommunikation som gör det möjligt att 
mötas som konkreta subjekt. I den mellanmänskliga relationen kräver det 
ett erkännande av den andre. 

Erkännandefilosofiska utgångspunkter och betydelsen av att få 
erkännande i skolan lyfts fram mer och mer i specialpedagogiska studier. 
Helldin och Sivertun (2004) menar att specialpedagogisk verksamhet 
oftast handlar om ojämlika situationer i arbetet med socialt utsatta 
elevgrupper och att just denna maktfråga kräver bevakning och 
erkännande. Enligt socialfilosofen Honneth (2003) går erkännandet före 
all moral- och kunskapsutveckling. Detta innebär att när en individ eller 
grupp har blivit sedd, kan förutsättningarna för kunskapsmässig och 
social utveckling skapas. Den asymmetriska relationen kräver 
förpliktelse till omsorg om den konkret andre och likabehandling, vilket 
kan kopplas till lärarens etiska och moraliska uppdrag. Assarson (2007) 
förvånas över hur talet om en skola övervägande leder till ”vi och dom”-
konstruktioner. Skillnader mellan elever verkar störa snarare än att  ses 
som en potential till att kunna utveckla och förbättra undervisningen för 
alla. Vidare betonar forskaren att det råder en stark konsensus kring att 
elever som avviker från de andra främmandegörs. Detta leder till en 
hegemoni där de starka har en självklar rätt över de svaga. Utifrån ett 
maktperspektiv menar Elmeroth (2008) att detta skapar en över- och 
underordning som just upprätthålls med exempelvis gränsmakörerna 
stark och svag. Det är ett diskriminerande förhållningssätt som genom sin 
kategorisering av olikhet värderas mellan två motsatser istället för att 
definiera olikhetens lika värde. Hjörne och Säljö (2008) har i sin studie 
funnit att arbetet inom skolornas elevhälsoteam huvudsakligen är inriktat 
på att kategorisera barnen utifrån egenskaper och beteenden som 
övervägande har en negativ metaforik med exempelvis uttryck som svag, 
obegåvad, udda, speciell och orolig. Detta leder till att skolsvårigheter 
nästan aldrig kopplas till det pedagogiska sammanhanget utan problemen 
individualiseras och läggs inuti barnet. Denna starkt institutionella 
kategorisering ser författarna som ytterst problematisk eftersom den kan 
motverka intentionen att utveckla ”en skola för alla”. Fareld (2008) har 
en intressant problematisering gällande begreppet erkännande genom att 
visa på människors beroende och sårbarhet istället för självständighet och 
socialitet. I studien betonas ett erkännande mer som ett vidkännande. 
Detta innebär ett ökat självupphävande snarare än en självbekräftande 
ansats eftersom det förra mer visar på människors radikala utsatthet. 
Utgångspunkten har en stark koppling till Hegels dialektiska 
erkännandefilosofi. Forskaren skriver vidare i sin avhandling fram en 
vidkännandets filosofi, vilket ytterst syftar till att fånga mänsklig 
utsatthet. I erkännandedialektiken synliggörs den etiska kraften som en 
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dubbelriktad rörelse eftersom det innebär ett radikalt beroende av den 
andre. Ett förnekande av den andre leder till förnekande av en själv 
likaväl som ett erkännande av den andre leder till ett erkännande av mig 
själv. Erkännandet är en dubbelriktad handling och varje 
erkännanderelation handlar om att kännas vid och vilja veta av, ett 
vidkännande. Att vara erkännbar innebär att få träda in som ett konkret 
subjekt i en etisk gemenskap (Fareld, 2008). Detta, att just få vara ett 
erkännbart subjekt i en pedagogisk praktik, är enligt min mening en 
central och kritisk aspekt. Aspekten har koppling till de värden och 
förhållningssätt som studenterna uttrycker genom sina språkliga 
representationer inför det kommande läraruppdraget att möta elevers 
olikheter. 

Begreppet tolerans visar sig vara problematiskt eftersom det kan leda till 
en mer eller mindre exkluderande eller inkluderande hållning i en 
pedagogisk verksamhet. Skilda förhållningssätt kan verka för att 
toleransdimensionen minskar eller ökar. Tolerans handlar ytterst om att 
stärka acceptansen mellan personer och grupper utifrån en värdemässig 
och normativ grund. Det utbildningsrelaterade argumentet är att vi bör 
vara toleranta. Gällande detta finns det en kritisk aspekt som att 
undervisningen kan främja tolerans likaväl som intolerans (Nykänen, 
2009). Denna problematik tar även Skolverket (2009) upp i en rapport. 
Rapporten betonar att ett normkritiskt perspektiv mer framgångsrikt kan 
lyfta och främja ett mer medvetet arbete med koppling till exempelvis 
diskrimineringsgrunden funktionshinder. Detta perspektiv fokuserar 
nämligen inte lika mycket på tolerans för den som avviker, istället 
synliggörs vilka fördelar och vilken makt en icke funktionshindrad 
besitter, enligt rapporten. Även Walzer (1998) visar att tolerans kan leda 
till en ojämlik relation eftersom de tolererade individerna underordnas. 
Att tolerera någon är ytterst en maktutövning, vilket leder till en relation 
som bygger på en ömsesidig underordning. Toleransteorin visar alltså på 
hur olikheten kan förstärkas och därmed diskrimineras samt att 
toleransen kan upprätthållas genom avskiljning. De tolererade ska lära 
sig att vara på det ”rätta” sättet. Ett pluralistiskt engagemang kräver 
därför ett dubbelt erkännande utifrån både ett personligt och politiskt 
plan, enligt forskaren. 

De beskrivna begreppen ovan, dubbelt erkännande, vidkännande och 
tolerans, menar jag är kraftfulla verktyg i analysarbetet av 
lärarstudenternas utsagor. Utsagorna kopplas till specialpedagogisk 
kompetens och yrkesetisk medvetenhet att inte diskriminera en elev på 
grund av förmåga och prestation. Den mångfald av föreställningar och 
värden som medieras i materialet kräver också enligt min mening en 
kritisk reflektion utifrån utbildningsfilosofiska begrepp som 
dekonstruktion, uppfordran att framträda som moraliskt subjekt och 
betydelsen av en kommunikativt lärande. Begrepp som har en relevant 
koppling till den högskoleförlagda utbildningspraktikens möjlighet att 
utveckla demokratiska värden och ökat ansvarstagande.  
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5.3 Dekonstruktiva samtal utmanar subjektet  
Förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande visar på en nyfikenhet för 
pluralism, variation och mångfald, vilket är aspekter som kan öka den 
emancipatoriska lärandepotentialen under utbildningen genom sin 
heterogenitet (Ellström, 2004). Biesta (2006) betonar just utbildningens 
dekonstruktiva karaktär. Han menar att högskolelärarens uppgift är att 
utmana sina studenter genom att konfrontera dem och ställa svåra frågor 
som kan ha en djupgående, omvandlande och störande effekt. 
Utbildningen kan egentligen först börja hos individen när den är villig att 
ta en risk att förändras. Det är en process som genom utforskande frågor 
kan visa vem jag är och hur jag ställer mig till olika fenomen och värden. 
Trollestad (2000) visar i sin undersökning på stora variationer i 
mediering av värden. Deltagare skulle uttrycka sig gällande den etiska 
likavärdesprincipen med koppling till konkreta sammanhang. 
Grundhållning varierade från ett nästan totalt värdevakuum till en hög 
etiskt medveten pluralistisk hållning som var väl förankrad i personen. 
Författaren menar att deltagarna först verkade se likavärdesprincipen som 
ett relativt oproblematiskt ställningstagande. När det senare blev en 
förhandling om resurser, visade sig uttryck som att vissa människors 
värde vägde tyngre. Detta visar att vissa mänskliga egenskaper i en 
verksamhet lätt får en särställning. Principen om alla människors lika 
värde är inte längre ett självklart och grundläggande antagande. 
Ambitionen med den här studien är att försöka synliggöra lärarstudenters 
mediering av värden och grundhållning med avseende på förståelse, 
kunnande och vilja att möta elevers olikheter inför det kommande 
yrkesutövandet, vilket kopplas till utvecklandet av en yrkesetisk 
medvetenhet. 

Uljens (2004) betonar att en utbildning kan motverka en oreflekterad 
socialisering genom att använda begreppet ”uppfordran”. Den 
studerandes uppmärksamhet riktas mot dennes eget tänkande och 
handlande samt relationen mellan dessa. En pedagogisk utmaning blir 
därmed att kunna skapa en etisk relation mellan subjekt och subjekt i 
lärandeprocessen. När studenterna i en utbildningssituation träder in i det 
allmänna, ska de också samtidigt kunna utveckla något för sig unikt. I 
praktikens starka normaliserande krafter måste vi mer lyfta fram tvivel, 
ifrågasättande samt misstro som en positiv kraft. Syftet är snarare att 
sträva efter ett synliggörande av olikheter än efter konsensus. En alltför 
stark betoning av kunskapens rationalitet, hävdar Säfström (2005), kan 
leda till en avhumanisering av undervisningen genom att den reduceras 
till en införlivandets och uteslutandets praktik. En undervisning som är 
lyhörd för skillnad ger subjektet möjlighet att framträda i humanitet som 
moraliskt subjekt. Den etiska relationen att vara-för-den- andre 
exkluderas lätt i socialisationsprocessen till att-vara-med, vilket fråntar 
individen sin moraliska skyldighet för den andre. En undervisning som 
betonar de etiska aspekterna utvecklar ansvarsfulla relationer genom att 
lärandeprocesserna inte har för avsikt att göra den andre till den samma 
som alla andra. I en pedagogisk praktik där moraliska subjekt kan 
framträda leder detta till en undervisning som gör skillnad och välkomnar 
den andre utan möjlighet att undkomma. Den studerande undanhålls 
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därmed möjligheten att avfalla till substantiv och hålls vaken genom att 
varat är ett öppet verb. Det är ett lärande som mer härstammar från 
”störandet” av våra etablerade handlingsmönster och som gör det vi 
trodde var känt till något främmande. Lenz Taguchi (2004) förespråkar 
också dekonstruktiva samtal som hon menar inte strävar efter konsensus. 
I synliggörandet av olikheter skapar vi möjligheter att både överskrida 
vårt eget och det gemensamma tänkandet, vilket kan leda till ett nytt 
konstruktivt tänkande och handlande.  

Aspekterna ovan menar jag har en nära koppling till utvecklandet av en 
professionell yrkeskompetens. Orlenius (2001) betonar att detta inte är en 
kompetens som kan grundas i ett allmänt tyckande i form av attityder. 
Det kräver att lärarstudenten får utveckla en förmåga att argumentera och 
analysera skilda uppfattningar utifrån både fakta och värderingar. Guvå 
(2001) problematiserar även detta i sin avhandling och menar att just 
avsaknad av kompetens kan leda till en lägre motivation av att vilja ta 
ansvar i sitt yrkesutövande. Slutligen kan det leda till ett försvar av en 
inkompetens.  

Benhabibs (2004) teoretiska perspektiv gällande kommunikativ etik är 
också ett kraftfullt analysverktyg gällande hur lärarstudenterna uttrycker 
sig i korstrycket mellan tradering och marknadsmässiga krafter. Irisdotter 
(2006) som i sin avhandlig sökte efter en teoretisk plattform för att kunna 
samtala kring etiska frågor i läraryrket fann också Benhabibs 
mångkulturella perspektiv fruktbart i detta sammanhang. I avhandlingen 
problematiseras skolans marknadsorienterade trend som leder till att 
lärarna i sitt yrkesutövande agerar verkställande, effektivitetsinriktat och 
etiskt oreflekterat. Jenner (1995) kopplar detta till två skilda 
förhållningssätt inför det kommande yrkesutövandet. Ett förhållningssätt 
där etiska frågor sätts i förgrunden och ett där nyttoaspekter som resultat 
och ekonomi sätts i centrum. I sin avslutande diskussion betonar 
Irisdotter (2006) att en ökad etisk professionalisering av läraryrket kräver 
ett mångkulturellt och kommunikativt perspektiv. Detta kan synliggöra 
ideologiskt likabehandlingsarbete med demokratiska och solidariska 
värden, vilket möjliggör moraliskt lärande och värdeförändringar. Det är 
dock inte ovanligt att lärarstudenterna upplever att de under sin 
utbildning får dubbla budskap genom att den högskoleförlagda formella 
utbildningen upplevs som mer visionär och långt från det praktiska 
lärararbete som de möter i den mer informella verksamhetsförlagda 
utbildningen. Dessa båda ”världar” behöver bearbetas aktivt så att de inte 
uppfattas som ett spel mellan vilka värderingar som är de ”rätta” 
(Hultman, 1996). 

Intresset för problematiken gällande svårigheten att kunna förverkliga 
uppgjorda utbildningsinsatser kan kopplas till ett processuellt perspektiv 
som fokuserar kring erfarenheter, känslor och meningsskapande. Detta är 
aspekter som ytterst kan visa hur lärarstudenterna kan identifiera sig med 
innehållet i utbildningen. Identifikationen har en central betydelse för att 
kunna utveckla en handlingsorientering mot formulerade mål och värden. 
Alvesson och Sveningsson (2008) beskriver att i en processuell ansats är 
aspekten hur man konstruerar mening extra viktig. Meningsskapandet 
kan främjas genom förståelseinriktade samtal där deltagarna 
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problematiserar olika föreställningar och kopplar detta till konkreta 
uttryck, vilket ökar förankringen till arbetsprocesser och 
arbetsförhållanden. Konkreta exempel kan inspirera och leda till djupa 
insikter och förståelse inför den kommande professionen. Detta kan i sin 
tur generera nya sätt att tänka som i förlängningen kan förändra attityder 
och handlingar. Författarna menar vidare att en kulturanalys utifrån ett 
mikroperspektiv fokuserar mer kring meningsskapande. Det är en ansats 
som har en tydlig koppling till denna studie eftersom den 
förhoppningsvis ska kunna leda till stimulerande och bekantgörande 
kulturella dialoger inom utbildningen av lärare utifrån de resultat som 
redovisas. 

5.4 Etisk utveckling och ansvar för den andre 
Huruvida lärarstudenterna uttrycker en påbörjad yrkesetisk medvetenhet, 
eller om de i själva verket kanske är kränkande och diskriminerande i 
sina utsagor, är en central och kritisk utgångspunkt i studiens analys och 
tolkningsarbete. Filosofen Levinas ansvarsetik (1988) menar jag kan 
utmana informanternas utsagor i materialet genom det tydliga etiska 
kravet mot den andre. Här finns en tydlig koppling till lärarens 
yrkesetiska princip att inte diskriminera en elev på grund av förmåga 
eller prestation. Levinas (1988) existentiella och etiska begrepp som den 
andre är enligt min mening en utgångspunkt som kan svara upp mot 
problematiken i studien. Ansvar för den andre är en intersubjektiv och 
asymmetrisk relation, vilket svarar upp mot likavärdesprincipen. Denna 
ansats kan synliggöra hur tillmötesgående informanterna är i sina utsagor 
mot den andre genom att svara och ta ansvar för eleven, vilket är en 
förutsättning för en etisk relation. Carlsson (2006) belyser i sin studie att 
lärarsamtal utifrån en kommunikativ diskurs huvudsakligen vilar på 
intersubjektiva utgångspunkter genom att människors lika värde, 
ömsesidighet och relationernas betydelse intar en central plats i de 
förståelseinriktade samtalen. 

Det centrala i den här undersökningen är därmed att försöka visa hur 
lärarstudenterna efter utbildningsinsatsen ser på problematiken att-vara-
för-andra. Uttrycker de till exempel i sina utsagor ett tillmötesgående av 
den andre eller har de utvecklat en ökad frustration gällande 
yrkesutövandet som mer visar på en etisk relation att-vara-för-sig-sjäv, 
vilket leder till att den andres annanhet undertrycks. 

Monsen (1990) har skrivit fram tre begrepp gällande människans etiska 
utveckling. Detta kan också kopplas till utsagorna från lärarstudenterna i 
materialet gällande värden och förhållningssätt att möta barns och 
ungdomars olikheter i en pedagogisk verksamhet. Det är de tre 
begreppsdimensionerna person, individ och massmänniska som enligt 
författaren kan existera samtidigt i en och samma människa eftersom de 
är beroende av situation och val. Personens form är dialogen som utgår 
från en äkta gemenskap och verklig intersubjektivitet, vilket betyder att 
personen är i stånd att handla utifrån överordnade värden. Individens 
form däremot är monologen som liknas vid ett självdyrkande och 
egoistiskt förhållningssätt. Massmänniskans form, avslutningsvis, är 
konversationen som uttrycker en ansvarslös självgodhet, vilket visar på 
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en avsaknad av överordnade värden. En liknande princip har även 
Bakhtin (1981) när han definierar kommunikativa relationer. Han skiljer 
mellan en monologisk och dialogisk diskurs och menar att den senare har 
en högre etisk kvalitet. Teorin om transformativt lärande som Mezirow 
(1996) har utvecklat kan också lämpa sig som analysverktyg. Teorin kan 
genom sina begrepp kan visa eventuella perspektivförändringar gällande 
specialpedagogikens meningserbjudande hos lärarstudenterna. De 
teoretiska begreppen habits of mind och point of view ger enligt min 
mening gett en möjlighet att kunna visa på nyanser från ett mer avancerat 
meningsbärande perspektiv till ett mer ytligt åsiktstyckande perspektiv. 
Wilhemson (2005) menar att teorin om transformativt lärande fokuserar 
på förändringsinriktade och emancipatoriska processer i högre 
utbildningskontexter. Ett liknande forskningsintresse har även den här 
studien eftersom den vill försöka synliggöra hur och i vilken grad 
lärarstudenterna i sina självreflektioner utmanar sina tidigare 
föreställningar gällande förståelse, kunnande och vilja att möta barn och 
ungdomars olikheter i det kommande yrkesutövandet.  

En annan intressant aspekt är att söka efter indirekta och direkta utsagor 
som kan visa på hur informanterna problematiserar kring förmågan att nå 
alla elever i undervisningen. Den problematiken tar Persson (2001) upp. 
Han menar att det inom en skola inte alltid är den officiella policyn som 
råder utan det kan vara andra värden som är mer eller mindre fördolda för 
utomstående. Lärarstudenternas värdemediering i utsagorna kring värden 
och förhållningssätt, med koppling till specialpedagogisk kompetens i 
den här studien, söker också genom sitt dissensusperspektiv efter 
liknande motsägelser. Jag menar att detta kan kopplas till 
empowermentorienterat och paternalistiskt förhållningssätt. 

Starrin (2007) ger exempel på hur den paternalistiska modellen har en 
språklig kod som i hög grad är befriad från känsla. Modellen har ett 
separerande språk som är predikande, hotande, dömande, snokande, 
föreläsande, stämplande samt skuld- och skambeläggande. Den 
empowermentorienterande modellen har ett sammanbindande språk som 
kännetecknas av uppmuntrande, berömmande, uppmärksammande, 
medkänsla, stödjande, bekräftande, aktivt lyssnande och öppna frågor.  

Croona (2003) betonar att ett kommunikativt lärande i en 
utbildningspraktik utmanar studenterna till nya insikter och möjligheter 
till överskridande och förändring. Ett mer etnocentriskt lärande kan 
däremot skapa ointresse för att ta andras perspektiv, vilket medierar 
värden som distans och segregation.   En professionsutbildning kan alltså 
enligt forskaren mediera olika värden. Det betyder att undersökningen i 
den här studien har en koppling till normkritiska och 
erkännandefilosofiska spörsmål, eftersom rättviseaspekter inom ett 
utbildningssystem är demokrativärden som alltid ska beaktas. Lundquist 
(1998) betonar att demokrativärden är något som den offentliga 
ämbetsmannen ständigt måste beakta i sin tjänsteutövning. Ur en etisk 
synvinkel innebär det ett individuellt och personligt ansvar för val av 
handlingar. Utifrån detta personansvarighetsperspektiv är det intressant 
att studera hur lärarstudenterna hanterar balansen mellan 
demokrativärden och ekonomivärden inför det kommande 
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läraruppdraget. Det är två värden som alltid finns med i all offentlig 
verksamhet. Det första värdet fokuserar kring frågor gällande rättsäkerhet 
och etik och det andra kring effektivitet och produktivitet. En kritisk 
punkt gällande balansen mellan dessa värden menar forskaren är att mer 
subtila överträdelser med koppling till demokrativärden ökar om 
ämbetsmannen låter sig styras av sina fördomar och begränsande 
perspektiv.  
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6 Metodologiska utgångspunkter 
Undersökningen har en normkritisk, narrativ och reflexiv ansats. Detta 
val syftar till att kunna synliggöra olika föreställningar i enkätmaterialet 
gällande betydelsen av en specialpedagogisk kompetens utifrån 
värdemässiga aspekter med koppling till lärares arbete. Studien har 
därför utgått från ett dissensusperspektiv i bearbetnings- och 
analysprocessen. Detta för att kunna belysa spänningar mellan 
dominerande och marginaliserande dimensioner i materialet. Kopplingar 
kan göras till en kritisk forskningansats eftersom de utgångspunkterna 
visar en strävan att möjliggöra en insiktsfull nyansering och 
perspektivering gällande menings- och värdeskapande innebörder. 
Studien har vidare en ambition att stimulera till en praktisk förståelse 
som möjliggör förändring inom utbildningen av lärare (Alvesson & 
Deetz, 2000). 

6.1 En kritisk och normativ metod 
Det är en angelägen utgångspunkt att studiens empiriska material får 
möta en kritisk reflexiv process för att kunna åstadkomma intressanta 
tolkningar och skapa möjligheter till förändring. Detta leder således till 
att studien har ett uttalat emancipatoriskt kunskapsintresse som kan 
kopplas till den kritiska teorin. Inom den kritiska teorin är det ytterst 
angeläget att skriva fram en god teoretisk referensram som kan utmana 
det empiriskt givna under själva tolkningsprocessen. Teorier ska kunna 
iscensätta kritisk reflektion och emancipation utifrån en social-politisk 
dimension. Detta syftar huvudsakligen till att motverka en okritisk 
reproduktion av institutioners dominerande och etablerade tankesätt 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Gällande denna aspekt har studien en 
tydlig framskriven teoretisk referensram med koppling till 
erkännandefilosofiska tankegångar. 

Studien har vidare en tydlig koppling till normativ metod eftersom 
undersökningen utgår från ett på förhand bestämt värdeunderlag som 
likavärdesprincipen. Detta är ett normativt axiom som betonar 
människors lika värde. Jenner (1995) menar att likavärdesprincipen inte 
är förhandlingsbart utifrån urvalskriterierna förmåga eller prestation. 
Helldin och Sivertun (2004) betonar att specialpedagogisk verksamhet 
kräver erkännande av elevers hjälpbehov och gemenskap utan förtryck. 
Det är ett dialektisk och asymmetriskt förhållningssätt som inte får stanna 
vid höga normativa ideal. Dessa måste ges konkret faktisk betydelse i det 
praktiska arbetet, enligt forskarna. En normativ analys blir enligt 
Lundquist (1998) meningsfull när den ska söka efter exempelvis 
särskilda krav på värdeunderlag som gäller inom utbildning. Den här 
studien har just fokus mot demokrativärden med koppling till 
likavärdesprincipen. 

Den normativa metoden syftar därmed till att utifrån vetenskaplig grund 
studera det önskvärda och hur detta kan rättfärdigas, vilket kräver klart 
preciserade värden (Badersten, 2006). Den här studien tar sin 
utgångspunkt i värdeomdömen och ansvarsutkrävande som att inte 
diskriminera en elev på grund av förmåga och prestation, vilket kan 
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rättfärdigas och relateras till yrkesetiska och demokratiska värden. Vidare 
är utgångspunkten i undersökningen att värden alltid finns invävda i vår 
språkanvändning och att dessa påverkar hur den professionella tänker och 
handlar i sitt yrkesutövande. 

Badersten (2006) menar också att den normativa värdeanalysen kan 
synliggöra och klargöra innebörden av de olika värdeutsagorna i 
materialet samt problematisera hur dessa kan tolkas och förstås med 
koppling till preciserade värden och principer i studien. Det 
värdespecifika innehållet i lärarstudenternas utsagor kan därmed 
exempelvis kopplas till yrkesetisk medvetenhet. Den normativa analysen 
utgår från på förhand formulerade auktoritativa värdepremisser som bör 
värnas och som det kan finnas anledning att beakta. Avslutningsvis så 
betonar författaren att en normativ analys blir intressantare om den 
anknyts till verkligheten genom konkreta värderesonemang och dess 
praktiska konsekvenser. Detta har också eftersträvats i den här studien. 

6.2 En narrativ ansats genom skriftlig reflektion 
De öppna enkäterna i studien kan liknas vid inre monologer. Jenner 
(2000) påtalar att detta kan liknas vid en narrativ ansats som kan fånga 
meningsskapande processer som kan ge en djupare och rikare bild av det 
aktuella fenomen som studeras. Goodson (2005), som problematiserar 
professionell kunskapsutveckling, lyfter också fram det narrativa 
perspektivet som en pedagogisk samverkansmodell. Han menar att vi 
utifrån berättelsen kan gå från det individuellt personliga mot 
kontextuella kunskaper. Detta borde leda till en djupare och bredare 
teoretisk förståelse som är mer lyhörd för det praktiska. Även Riessman 
(1993) menar att en narrativ tolkningsansats lämpar sig för studier av 
subjektivitet med koppling till maktaspekter i sociala praktiker. Det 
tolkande arbetet i den här studien har eftersträvat att fånga och hantera 
motsägelsefulla språkliga representationer i lärarstudenterna texter 
gällande specialpedagogik. Arbetet kan liknas vid en kritisk och reflexiv 
aktivitet. Skott (2004) tar upp en aspekt, nämligen att den narrativa 
kommunikationen, i det som studenterna berättar i studiens empiri, ger 
forskare möjlighet att få del av utbildningserfarenheter som är bearbetade 
och personliga. När dessa sedan får möta en dialektisk tolkningsprocess, 
kan meningsskapande innebörder synliggöras genom en öppen variation 
av olika tolkningar. Ytterst i den här studien syftar detta till en ökad 
förståelse och praktisk användbarhet inom utbildningen av lärare. Detta 
att just se studenternas berättande som en språklig väv av olika 
representationer, gällande specialpedagogikens meningserbjudande, 
kopplat till det kommande yrkesutövandet menar Hydén (1997) även 
möjliggör en gestaltning av föreställningar och innebörder om att möta 
den andre i undervisningen. 

Den teoretiska referensramen som används i studien för att förstå 
studenternas berättelser i enlighet med Johanssons (2005) resonemang 
skapar en slags vetenskaplig metaberättelse utifrån en högskoleförlagd 
utbildningskontext. Studiens narrativa ansats kan liknas mycket vid den 
pedagogiska strategin ”skriva för att lära” som Hammarén (2005) 
förespråkar. Informanterna ges möjlighet till reflektioner över egna 
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erfarenheter, vilket har en koppling till begreppet erfarenhetsgrundad 
kunskap. Detta syftar ytterst till att stödja arbetet med identitetsskapande 
och utveckling av ett yrkeskunnande som uppmärksammar etiska 
aspekter i den komplexa pedagogiska praktiken. Metoden att använda 
skrivandet som en kunskapsprocess främjar både individens och 
gruppens lärande och utveckling genom en inre och yttre dialog. Detta 
systematiska arbete, med ständiga perspektivväxlingar, kan leda till mer 
användbar och framför allt stridbar kunskap. 

En liknande utgångspunkt anser jag finns med i den här studien eftersom 
den har för avsikt att stimulera till bekantgörande kulturella dialoger 
inom lärarutbildningen. I dialogerna problematiseras lärandeaspekter 
inom den högre utbildningen med fokus på förändringsinriktade och 
kvalificerande lärandeprocesser koppat till likavärdesprincipen och 
yrkesetisk medvetenhet. 

6.3 Öppen enkät som undersökningsinstrument 
Den öppna enkätens syfte är att fånga in och belysa lärarstudenternas 
föreställningar gällande specialpedagogik efter en högskoleförlagd 
utbildningsinsats. Studiens huvudsyfte är att försöka visa eventuella 
kvalificeringsprocesser och värdepåverkan som svarar upp mot 
läraruppdraget och dess demokratiska värdegrund med avseende på 
solidaritet med svaga och utsatta. 

Enkäten bestod av en linjerad A4 sida med rubriken ”Mina tankar och 
föreställningar kring specialpedagogik” och på baksidan ”Min reflektion 
kring det som jag skrev för fem veckor sedan gällande 
specialpedagogik”. Genom att informanten fick skriva ner sina 
föreställningar på kursintroduktionen gällande specialpedagogikens 
meningserbjudande och sedan fick reflektera över det nedskrivna efter 
fem veckor vid kursens slut, finns det en förhoppning om att 
lärarstudenternas metareflektioner ska kunna visa aspekter som kan 
kopplas till ny kunskapsbildning och värdepåverkan. Det innehåll som 
lärarstudenterna problematiserar i enkäterna syftar alltså huvudsakligen 
till att försöka fånga upp yrkesetisk medvetenhet och kompetens gällande 
förutsättningar för att kunna arbeta som en professionell yrkesutövare 
utifrån aspekterna förståelse, kunnande och vilja att möta elevers 
olikheter i den heterogena gruppen. 

Yrkesetisk medvetenhet betraktas i det här sammanhanget som 
handlingsdispositioner, vilka ökar sannolikheten för att läraren i en 
bestämd situation kommer att handla på ett visst sätt och inte på ett annat 
(Bergem, 2000). En kritisk aspekt i undersökningen blir därför att se hur 
väl lärarstudententernas subjektiva tolkning i enkätens utsagor kan sägas 
överensstämma med den yrkesetiska intentionen att utifrån 
likavärdesprincipen utveckla förståelse, kunnande och vilja att möta 
elevers olikheter. 

En annan kritisk aspekt är att också försöka belysa en eventuell 
förändring av informanternas förståelse av läraruppdraget och den 
specialpedagogiska kompetensen efter utbildningsinsatsen. Sandberg och 
Targama (1998) argumenterar just för en förståelsebaserad reflektion. De 
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menar att den är en förutsättning för att kunna medvetandegöra 
förståelsen av sitt arbete och därmed kunna förändra sin förståelse och 
börja se arbetet på ett kvalitativt annorlunda sätt. En reflektion riktad mot 
arbetet utvecklar enbart den befintliga förståelsen av arbetet, medan en 
förståelsebaserad reflektion kan utveckla alternativa sätt att förstå sitt 
arbete. Förståelsen styr därmed vilka kunskaper och färdigheter som 
individen efterfrågar. Om en eventuell förändring av informanternas 
förståelse av specialpedagogisk kompetens har skett efter 
utbildningsinsatsen, kan därmed materialet visa på alternativa sätt att 
förstå lärararbetet. 

6.4 Genomförande 
Studien har genomförts på en mindre högskola och sammanlagt 132 
lärarstudenter har medverkat. De har läst tre respektive fem terminer på 
lärarprogrammet och kommer från olika inriktningar. Samtliga studenter 
som deltagit i studien har tillsammans läst en obligatorisk 5-poängskurs i 
specialpedagogik inom det allmänna utbildningsområdet 1-60 poäng.  

Empirin är hämtat från vårterminen 2003 och höstterminen 2003. 

Vid kursintroduktionen informerades studenterna om den aktuella studien 
och uppmuntrades att delta samtidigt som de hade möjligheten att avstå. 
Studenten fick fylla i en öppen enkät där denne skrev ner sina tankar och 
föreställningar kring specialpedagogik. Enkäten lades sedan av studenten 
själv ned i ett kuvert och förseglades. Det egna namnet skrevs på kuvertet 
och lades sedan i en avsedd låda. Samtliga 161 studenter på 
kursintroduktionen valde att fylla i enkäten. Fem veckor senare på 
kursens sista schemalagda tid fick de tillbaka enkäterna. Studenten 
öppnade sitt kuvert och skrev egna reflektioner kring det som skrevs vid 
själva kursintroduktionen. Enkäten lämnades sedan utan kuvert i en 
avsedd låda och på sätt blev enkätens konfidentialitet säkrad. Några 
studenter valde att fylla i enkäten hemma och lämnande den senare i ett 
postfack. Av de ursprungliga 161 enkäterna lämnades 132 åter med 
ifyllda metareflektioner. Det betyder att studien har ett bortfall på 29 
enkäter.  

6.5 En kritisk och öppen reflexiv forskningsprocess 
Studiens bearbetnings- och analysprocess har en nära koppling till den 
kritiska teorin genom sitt uttalade värdeengagemang och starka intresse 
för yrkesetiska frågor. Bearbetningen av materialet i undersökningen ses 
här mer som en reflekterande verksamhet genom att uppmärksamheten 
riktas mot dolda aspekter och alternativa tolkningar erbjuds i själva 
forskningsprocessen. Alvesson och Deetz (2000) beskriver att en öppen 
dissensusriktning inom den kritiska forskningen eftersträvar en dialogisk 
kunskapsprocess, vilket vilar på de tre elementen; insikt, kritik och 
transformativ omvärdering. Det första elementet innebär att tolkningen 
ska ge insikter som pekar på dolda och mindre uppenbara aspekter 
gällande det studerade fenomenet. Det andra är att kritiskt visa på det 
problematiska gällande dessa aspekter. Slutligen ska en transformativ 
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omvärdering stimulera till en praktisk förståelse som möjliggör 
förändring. 

Denna hållning strävar således efter att utforska både mönster och 
variationer i materialet genom att visa vad som är dominerande och vad 
som är dolt, vilket kan leda till en mångtydlighet i tolkningen. Genom att 
öppet lyfta fram skillnader i materialet och sätta dem i spel kan 
undersökningen visa utbildningens potentiella oförutsägbarhet. Studien 
får på så sätt en pluralistisk ansats genom att den uppmärksammar 
skillnader i informanternas utsagor gällande specialpedagogikens 
meningserbjudande (Säfström, 2005). 

Undersökning vilar därmed på ett öppet och medvetet reflekterande som 
Thomsson (2002) beskriver. Det innebär att utsagorna i materialet föder 
tankar och anknytningar till teorier och metateorier efter hand. Det 
betyder att en reflexiv studie aldrig kan åberopa en given teori eller påstå 
att empirin ska få tala för sig själv. Dessa utgångspunkter har varit 
vägledande i arbetet med kartläggningen av lärarstudenternas 
föreställningar gällande specialpedagogisk kompetens. 

Den första bearbetningen av materialet har tagit intryck av de råd som 
författaren ger och studiens arbetsgång kan sammanfattas i följande steg: 

• Samtliga 132 enkäter genomlästes en första gång.  

• Vid den andra genomläsningen plockades 73 nyckelenkäter ut som 
verkade innehålla centrala aspekter som skulle kunna bidra till en 
ökad förståelseutveckling och leda fram till ett lämpligt sök- och 
analysredskap. Detta betyder inte att de andra 59 enkäterna plockades 
bort utan de har senare under hela analys- och kodningsfasen funnits 
med. Samtliga aspekter i enkäterna kan slutligen kopplas till någon 
huvud- eller underrubrik i kodningssystemet. 

• Nyckelenkäterna analyserades mer grundligt och intressanta aspekter 
som dök upp i analysfasen kodades med lämpliga rubriker. De koder 
som växte fram i den första nyckelenkätsanalysen följde med till 
nästa som sökinstrument och analytiskt redskap. Det betyder att 
koderna hela tiden förändrades fram till den sista 
nyckelenkätsanalysen. Slutligen fanns ett första utkast till 
kodningssystem.  

• De övriga enkäterna genomlästes en tredje omgång med hjälp av det 
kodningssystem som arbetas fram. Samtidigt ställdes frågor av mer 
reflexiv och sammanfattande karaktär till varje enskild enkät som: 
Vad talar informanten egentligen om? Kan informanten mena något 
annat än det jag tror han eller hon menar? Finns det något som känns 
särskilt viktigt eller förvånande? Efter den tredje 
genomläsningsomgången som innebar att enkäterna lästes om och om 
igen växte slutligen ett kodningssystem fram bestående av fem 
huvudrubriker med sammanlagt tretton underrubriker. 

Samtliga 132 enkäter genomlästes ytterligare några gånger med syfte att 
kanske finna någon ny upptäckt eller infallsvinkel i 
resultatredovisningen. De nya fynd som gjordes ledde till att några 
underrubriker döptes om för att bättre svara upp mot det som ytterligare 
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hittades i materialet. Detta underlag fick sedan möta en kritisk dialektisk 
process utifrån studiens teoretiska referensram. Här skapades möjligheter 
att kunna åstadkomma intressanta tolkningar för en mindre ”fördomsfull” 
kulturanalys. Slutligen resulterade detta i en framskrivning av tre olika 
förhållningssätt gällande specialpedagogikens värdemediering med 
koppling till lärarens dagliga yrkesutövande. Det utförda analys- och 
tolkningsarbetet har därmed haft en uttalad dissensuskaraktär som 
eftersträvat att nyansera, perspektivera och variera invanda synsätt. 
Förhoppningsvis kan det bidra till byggandet av ett öppnare samförstånd 
gällande undersökningens problematik (Alvesson & Deetz, 2000). 

6.6 Forskningsetiska principer 
I studien har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet beaktats. Dessa fyra forskningsetiska principer har 
fastställts av Vetenskapsrådet (2002) för att skydda informanten i 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra principerna är 
således etiska frågor som har tydliga huvudkrav gällande förhållningssätt 
mot de lärarstudenter som väljer att delta i studien. Utifrån dessa 
spörsmål har studenterna fått följande information och bemötande: 

• I anslutning till kursintroduktionen informerades studenterna om 
undersökningens syfte. De bjöds även in till att ställa frågor och 
ventilera eventuella funderingar. 

• Vid informationstillfället betonades att deltagandet var frivilligt 
och att detta inte kunde liknas vid en kursvärdering. Information 
gavs också om att kursdeltagare som påbörjat ett deltagande 
kunde välja att avbryta sin medverkan genom att avstå från 
uppföljningstillfället vid kursavslutningen. 

• Konfidentialiteten säkrades genom att studenten ansvarade för att 
försegla den nedskrivna reflektionen vid kursintroduktionen i ett 
namnat kuvert och att studenten själv sedan öppnade det 
förseglade kuvertet vid det sista kurstillfället. När slutligen den 
nedskrivna metareflektionen gjorts på enkätens baksida, lades 
denna i en avsedd låda för samtliga studenter som deltog i 
studien. 

• Avslutningsvis informerades studenterna om att det enkätmaterial 
som insamlas endast kommer användas för forskningsändamål till 
den aktuella studien. 

Eliasson (1995) betonar även betydelsen av etiska principer inför det 
egna forskningsarbetet som exempelvis kravet att alltid öppet redovisa 
studiens perspektivval samt kravet att under hela forskningsprocessen 
eftersträva nyfikenhet och en kritisk hållning. Denna hållning syftar 
ytterst till att verka för en god balansgång mellan studiens teorier och 
empiri under själva analys- och tolkningsarbetet. En risk är annars att 
empirin kan tvingas in i en given teoretisk mall, vilket minskar 
lyhördheten för studenternas erfarenheter och en motsatt överhängande 
risk är att bli alltför lojal och okritisk inför studenternas beskrivningar i 
materialet. De ovan nämnda riskerna menar jag har förutsättningar att 
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elimineras i och med studiens dissensusperspektiv och dialektiska ansats. 
Studenterna i studien betraktas såväl som autentiska, självständiga och 
ansvarstagande subjekt som utsatta och sköra objekt genom den påverkan 
och yttre omständigheter som de möter i en högskoleförlagd 
utbildningspraktik. 



 

 37

7 Redovisning av specialpedagogikens 
meningserbjudande 

Merparten av lärarstudenterna anser att de har utvecklat och fått en 
bredare syn på specialpedagogik jämfört med de föreställningar de hade 
tidigare innan kursen. Synen är bredare i den bemärkelsen att den kan 
kopplas till en generell lärarkompetens. Materialet i sin helhet visar fem 
problemområden. Det första är specialpedagogisk kompetens i en skola 
för alla som belyser att de flesta är positiva till att specialpedagogik är ett 
obligatoriskt kursmoment eftersom det har en stark yrkesrelevans. 
Studenterna menar att en grundläggande specialpedagogisk kompetens 
behövs om vi ska kunna förverkliga en skola för alla. Det andra är 
specialpedagogik en fördjupad pedagogik som visar att informanterna 
menar att specialpedagogiken kan utmana alla lärare i det dagliga 
yrkesutövandet. Några ifrågasätter därmed att specialpedagogik enbart 
ska kopplas till speciella lärare och elever. Vidare menar studenterna att 
ämnet verkar visa större användbarhet för alla lärare och elever än de 
tänkt sig före utbildningsinsatsen. Det tredje är att studenterna anser att 
specialpedagogiken utvecklar en självkritik eftersom värdepedagogiska 
frågor betonas som exempelvis demokrativärden och rättigheter i skolans 
likabehandlingsarbete. Det fjärde är att den traditionella 
speciallärarrollen efterfrågas, vilket kopplas till en resurs som ska ta 
hand om elevernas svårigheter. Det är få informanter som efterfrågar en 
utforskande handledningsresurs som kan utveckla lärarens kompetens att 
möta elevers olikheter. Slutligen det femte problemet är att studenterna 
menar att specialpedagogiken visar på det komplexa i lärarens arbete. För 
en del upplevs det frustrerande och för andra mer som en utmaning.  

7.1 Specialpedagogisk kompetens i en skola för alla 
Nästan alla studenter är positiva till att specialpedagogik ingår som ett 
obligatoriskt kursmoment i den nya lärarutbildningen. Många menar att 
det verkligen var på tiden och de ser helst att kursen skulle kunna utökas 
med ytterligare några poäng.   

Det är skönt att veta att det ska ingå i den nya lärarutbildningen. 

Det är verkligen ett lyft för lärarutbildningen att lite specialpedagogik har 
fått komma in. Tyvärr är det alldeles för lite! 

Specialpedagogik är viktigt, absolut! 

En student som före utbildningsinsatsen uppgav att den inte hade några 
särskilda erfarenheter eller föreställningar kring specialpedagogik är 
mycket kritisk efter kursavslutningen. Detta kan kanske bero på att 
studenten anser att specialpedagogik inte är ett angeläget kursmoment. 
Den mer kritiska hållningen kan kanske också bero på ett visat missnöje 
gällande kursens genomförande vid den högskoleförlagda utbildningen. 

Har inte direkt utvecklat några konkreta föreställningar kring ämnet. Kan 
bero på innehållet på lektionerna som framförts på ett ganska galet sätt.  

Det verkar dock som att den övervägande positiva inställningen i 
materialet till det obligatoriska kursmomentet i specialpedagogik kan 
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härledas till känslan av att innehållet har en stark yrkesrelevans.  De 
aspekter som lyfts fram är att det är ”något” som alla lärare har nytta av 
och det kan öka möjligheten att förverkliga en skola för alla. 

7.1.1 Specialpedagogik har alla lärare nytta av 
Många betonar att kursens innehåll har en tydlig koppling till det 
kommande läraruppdraget och att det är något som de kommer att ha 
nytta av i framtiden. 

Det är något som jag har stor nytta av i min framtida roll som lärare. 

Alla har nytta av specialpedagogik oavsett vilken ålder man än ska arbeta 
med. 

Det är något som berör alla för de kommer säkerligen att stöta på barn 
med olika svårigheter. 

De menar att specialpedagogiken kan visa hur de kan möta barn och 
ungdomars olikheter i en verksamhet för alla, vilket kräver en kompetens 
att kunna arbeta med alla barn.   

Det är ju egentligen specialpedagogiken som ligger till grund för hur en 
lärare kan ”lösa” och tillgodose alla barn i skolan på bästa tänkbara sätt. 

Det ska vara en skola för alla och hur ska vi göra det om vi inte har 
grundläggande kunskaper om barn med olika svårigheter. 

Jag har fått tänka till lite och fått idéer hur man kan gå tillväga i ens 
framtida yrke.  

Utsagorna visar att specialpedagogik är något som alla lärare har nytta av 
för att kunna möta alla elever och den bör därför få en mer framträdande 
roll i dagens skola. De ser vidare att en specialpedagogisk kompetens kan 
bli ett verktyg att kunna förverkliga en skola för alla.  

7.1.2 Specialpedagogik för att skapa en skola för alla 
Den positiva attityden till specialpedagogik vilar också på argument som 
att det är en grundläggande kompetens som alla lärare behöver för att 
kunna skapa en skola för alla. 

Jag anser att det är viktigt att alla lärare har en grundkompetens inom 
specialpedagogik. 

Nu när kursen nästan är färdig har jag förstått hur viktig 
specialpedagogiken är för att skapa en skola för alla. 

Jag vill säga att specialpedagogik är oerhört viktig om vi tänker på att vi 
vill skapa ”en skola för alla”. 

För att det ska bli en skola för alla krävs det mer specialpedagogik i 
skolan och mer utbildning för lärarna. 

Specialpedagogisk grundkompetens kan även öka lärarens möjlighet att 
mer framgångsrikt kunna stötta elever i eller med svårigheter som trots 
allt finns. 

Det är oerhört viktigt att vi som kommande lärare har ett hum om vad 
elever i behov av särskilt stöd har rätt till och behöver hjälp med. 

Det ska vara en skola för alla och hur ska vi göra det om vi inte har 
grundläggande kunskaper om barn med olika svårigheter. 
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Det är något som berör alla och säkerligen kommer vi stöta på barn med 
diverse svårigheter i våra klasser. 

7.1.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så verkar studenterna positiva till det obligatoriska 
kursmomentet specialpedagogik. En del menar att de helst sett att de fått 
några ytterligare poäng till eftersom de anser att specialpedagogiken kan 
öka lärarens möjlighet att möta alla elever i undervisningen. Många 
utsagor vilar på uttryck som att det ska vara en skola för alla samtidigt 
som det finns en antydan om att det inte finns en skola för alla. 
Studenternas föreställningar kring begreppet en skola för alla verkar 
därmed mediera att det inte finns en skola för alla. En del informanter 
verkar även tveksamma till att kunna förverkliga denna politiska och 
sociala intention (Haug, 1998; Assarson, 2007; Linikko, 2009). Detta kan 
vidare kopplas till att det inte finns ett uttalat etiskt och demokratiskt 
perspektiv i materialet. Det verkar vara en mer förhandlingsbar fråga 
utifrån ett dominerande nyttoperspektiv med ekonomivärden i förgrunden 
(Jenner, 1995; Lundquist, 1998). 

7.2 Specialpedagogiken en fördjupad pedagogik  
En del studenter menar att ett intresse har väckts för ämnet 
specialpedagogik eftersom det visat på en större bredd än de tidigare 
tänkt sig. Några är kritiska till att specialpedagogiken ger signaler om att 
den är avsedd för vissa lärare och elever. De menar att de istället ser 
specialpedagogiken som en fördjupad pedagogik som utmanar läraren att 
ständigt söka efter ny kunskap i sin profession. 

7.2.1 Specialpedagogiken en fördjupad pedagogik 
Namnet specialpedagogik ifrågasätts i materialet och några menar att det 
ger fel signaler om att det är en speciell pedagogik. 

Jag hävdar fortfarande att all form av pedagogik är en form av 
specialpedagogik. 

Jag vet inte om jag tycker att man ska se specialpedagogik som ett 
komplement till den ”vanliga” pedagogiken utan istället som ett 
hjälpmedel för att klara av att tillgodose alla i gruppen. 

När vi säger att den är speciell – säger vi emot oss själva. 

Vidare är en del kritiska till att namnet kan ge signaler som att det bara 
finns några speciella barn som har behov av specialpedagogik. De ser det 
mer som att specialpedagogiken är till för alla barn.   

Även förstått att specialpedagogik är något som alla lärare behöver ha i 
sin utbildning eftersom alla elever är individer med olika behov. 

Specialpedagogik är egentligen till för alla barn. Men det är en del som 
behöver det ”bättre”. 

Det gäller alla och envar. 

Några informanter problematiserar kring de lärare som inte fått 
specialpedagogik i sin grundutbildning och menar att de kanske har en 
annan attityd till att möta elever i svårigheter. 
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Det är viktigt att alla som jobbar i skolan har en utbildning, jag vet folk 
som jobbar i skolan och inte har en aning om de olika signaler barn ger. 

Jag anser att många lärare behöver ändra sin attityd om hur de ser på 
barnen som är i extra stort behov av specialpedagogik och inte bara 
försöka överlåta det åt specialpedagogen. 

Man märker ute på gymnasiet att det inte finns lika stor tolerans för elever 
i svårigheter. 

Några informanter ifrågasätter alltså begreppet specialpedagogik 
eftersom de anser att det egentligen mer handlar om en fördjupad 
pedagogik som krävs för att klara läraruppdraget i en skola för alla. Ett 
dilemma är att inte alla verksamma lärare har läst specialpedagogik i sin 
grundutbildning. Det befarar en del studenter kan leda till en mer 
exkluderande attityd till elever i svårigheter. Utbildning i 
specialpedagogik kan eventuellt öka intresset för elever i svårigheter och 
leda till en ändrad attityd som att personalen utvecklar ett gemensamt 
ansvar för elever som råkar i svårigheter. Det leder vidare till att 
studenterna erfarit att ämnet specialpedagogik är mycket bredare än de 
tänkt sig före utbildningsinsatsen. 

7.2.2 En bredare syn på ämnet specialpedagogik 
Många studenter menar att ett intresse för specialpedagogik har väckts 
och en del tycker att det var mer spännande och givande än de hade tänkt 
sig. 

Kursen är väl bara tänkt som att väcka intresset till liv. Mitt intresse är 
väckt. 

Specialpedagogik har varit mycket givande och intressantare än vad jag 
trott. 

Det har varit spännande att läsa och det är verkligen något som jag vill 
använda mig av i mitt yrke. 

En del studenter är förvånade över att specialpedagogiken innefattar ett 
så stort område. 

Jag såg inte specialpedagogiken i så stort perspektiv. 

I början av kursen tänkte jag direkt på speciallärare när jag tänkte på 
specialpedagogik, men nu när jag har läst mer vet jag att det handlar om 
så mycket mer. 

Specialpedagogik är ett så stort område som berör all slags undervisning. 

Många studenter anser att de skulle behöva mer specialpedagogik i sin 
utbildning och menar att de än så länge bara har skrapat på ytan.  

Tycker helt klart att man läser för lite specialpedagogik. Vi har ju bara 
berört toppen av ett isberg. Jag vill veta mer! 

Det känns att vi bara har skrapat på ytan! 

Jag tycker verkligen att lärarutbildningen ska innehålla mer av den varan. 

Många studenter har en önskan om djupare specialpedagogiska 
kunskaper. Några förordar att utbildningen ska innehålla fler poäng och 
integreras genom hela utbildningen. 

Jag tycker inte att det räcker med en 5-poängskurs i specialpedagogik. 
Lärare behöver mer vetskap! 



 

 41

Man kanske kan plocka in det ämnet mer i den ”vanliga” pedagogiken 
under lärarutbildningen? 

Det kanske skulle vara bra att till och med förlänga lärarutbildningen en 
termin för att kunna läsa mer specialpedagogik och därmed bli mer 
erfaren i ämnet. 

Flera konstaterar att de är nöjda med sitt val av specialpedagogik som 
specialisering längre fram i utbildningen och någon väljer att byta till sig 
specialpedagogik. 

Jag har blivit ännu mer nyfiken på specialpedagogik och är glad att jag 
valde den kursen i höst! 

Valet av specialpedagogik som specialisering känns som ett bra val 
eftersom jag har mycket kvar att lära. 

Har kommit på att jag skall byta specialisering till hösten och läsa 
specialpedagogik ☺ 

Slutligen en annan variant är att några studenter menar att det ökade 
intresset kommer att leda till att de själva kommer att läsa vidare på egen 
hand och fördjupa sig i specialpedagogik. 

Detta har verkligen väckt mitt intresse för att läsa mer för att få mer 
förståelse och kan hjälpa de barn som har det svårt. 

Vi har inte haft så mycket tid, så det man stöter på ute i verkligheten får 
man väl ta då, genom att läsa olika böcker. 

Jag har tänkt mycket och fått lite lust att läsa vidare. 

7.2.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är över hälften av studenterna kritiska till att 
specialpedagogiken oftast ger signaler om att vara avsedd för en 
begränsad lärar- och elevgrupp (Colnerud & Granström, 2002; Persson, 
2009). De vill mer se specialpedagogiken som en fördjupad pedagogik 
som alla lärare och barn har nytta av i dagens skola. Vidare är 
informanterna oroliga för de yrkesverksamma lärare som inte fått 
specialpedagogik i sin grundutbildning, vilket kan leda till en mer 
exkluderande attityd mot elever i svårigheter (Karlsudd, 2000; Tinglev, 
2005; Skolverket, 2009). En del studenter menar att det obligatoriska 
kursmomentet har väckt ett intresse för ämnet specialpedagogik. Några 
väljer att inom lärarutbildningen läsa specialiseringen på högskolan 
medan andra tror att de fortsättningsvis kommer att läsa 
specialpedagogisk litteratur på egen hand. Studenternas föreställningar 
kring specialpedagogikens motsägelsefullhet verkar mediera att de skulle 
vilja se detta inslag som en grundläggande kompetens för alla lärare 
(Nordin Hultman, 2004; Karlsson, 2008; Isaksson, 2009 ). 

7.3 Specialpedagogiken utvecklar en självkritik 
En del lärarstudenter visar en ganska självkritisk hållning efter 
utbildningsinsatsen. De menar att lärarens kunskap och bemötande 
gällande elevers olikheter är av betydelse för att kunna bli mer 
framgångsrik i yrkesutövandet. Detta leder till att de problematiserar 
kring att en elevs svårigheter kanske mer kan bero på skolans 
lärandemiljö än på individen själv. De efterfrågar därför en ökad kunskap 
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kring socioemotionella och gruppdynamiska frågor. Detta kan kopplas 
till värdepedagogiskt arbete som betonar att demokratiska värden och 
rättigheter integreras i skolans hela verksamhet utifrån ett medvetet 
likabehandlingsarbete. 

7.3.1 Se till varje individs behov utan att värdera dessa 
En del informanter menar att det intresse som väckts för 
specialpedagogik egentligen handlar om ett förhållningssätt som gäller 
för alla lärare i det kommande uppdraget att kunna se till varje individs 
behov. 

Specialpedagogik känns mer som ett förhållningssätt där det inkluderande 
perspektivet tar stor plats. 

Det står i läroplanen att man ska se till varje individs behov, kräver inte 
det ett specialpedagogiskt förhållningssätt? 

Specialpedagogik är i stort sett det som jag har tänkt att en ”vanlig” lärare 
ska göra. 

En del menar att det också är viktigt att tänka på hur vi ser på barnens 
olika behov och att vi inte värderar dessa. 

Inte bara se, utan hur vi ser på barnen. 

Attityder och intresset för barnet är viktigt. Tycker jag om barnet? Ser jag 
olikheter som en krydda?  

Hur skolvardagen kan se ut för ett barn med just det här behovet och vad 
som krävs som pedagog för att på bästa sätt lyckas möta det. 

Alla kan finnas där utan att någon rynkar på näsan. 

Hoppas att man kommer till ställen där man ser alla barns behov och där 
alla kan mötas på lika villkor. 

Lärarstudenterna beskriver här en mer bekräftande och respekterande 
lärarroll för svaga och utsatta elever. Det motiverar ytterligare läraren till 
en visad attityd att inte försöka tänka bort vissa elever i sin undervisning. 

7.3.2 En vilja att inte tänka bort elever  
Ett specialpedagogiskt förhållningssätt, menar en del, visar en vilja att 
inte tänka bort elever i den egna undervisningen. Det uppmanar läraren 
att söka djupare kunskap och ökad förståelse för barn i svårigheter. Enligt 
studenterna är det mycket en attitydfråga från lärarens sida.  

Mycket handlar om förståelse och viljan att kunna hjälpa alla barn. 

Det viktiga tror jag är att vara medveten om miljöns påverkan och hur 
viktigt det är att se till elevens behov och inte ”tänka bort” vissa barn bara 
för att det är lättare och lugnare i klassrummet. 

Jag känner att specialpedagogik handlar om att ha kunskap och rätt 
inställning för att kunna möta alla barn, även de barn i behov av särskilt 
stöd. 

En del anser att de har utvecklat en större förståelse för olika svårigheter. 
Det leder också till att de lättare kan förstå hur dessa elever kan känna sig 
ibland. Aspekter som studenterna betonar för att bättre kunna möta alla 
elever är mer kunskap, tålamod och uthållighet från lärarens sida. 
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Jag märker att jag tidigare inte hade så stor uppfattning om vad elever i 
behov av stöd kan ha för svårigheter. 

Jag har verkligen fått upp ögonen och fått många ”aha-upplevelser” där 
jag känner igen beteenden från elever jag mött i skolan. Hade jag haft den 
kunskap jag har idag då så hade jag sett barnet/eleven på ett helt annat sätt 
och bättre vetat vad jag skulle göra. 

De behöver olika bemötande och jag har fått en klarare insikt hur dessa 
elever kan känna sig. 

Det krävs att man har tålamod och uthållighet. 

En del vill veta mer om hur man kan arbeta med barn som ”strular”. En 
del menar att de känner sig mer redo för den uppgiften. 

Jag önskar att vi fått lite mer exempel på hur man konkret kan arbeta med 
”struliga” elever. 

Nu känns det som att jag känner mig mycket säkrare på att arbeta med 
barn med koncentrationssvårigheter. 

En glädje i all den här läsningen är att synen på dessa så kallade ”stökiga 
skitungar” har förändrats. Istället för att stjälpa dem och klaga på dem. 
Gör man nu ”allt” för att hjälpa dessa, som alla har något GOTT inom sig. 

Kursen i specialpedagogik har därmed för några ökat intresset för 
socioemotionella frågor. En del lyfter fram förmågan att mer medvetet 
kunna arbeta för ett positivt gruppklimat  

Specialpedagogik har ju handlat mer om det sociala/emotionella hos 
barnet. Jag tänkte mig att det skulle handla mer om läs och skrivinlärning. 
Men den sociala biten är ju jätteviktig för att skapa goda förutsättningar 
för ett barns inlärning. 

Jag ska försöka se alla barn som en tillgång för gruppen när jag jobbar. 

Barnen kan lära mycket av varandra. 

Jobba på att klassen har en positiv attityd till alla. Ett gott 
klassrumsklimat där alla kan trivas. 

Aspekter som gör att läraren mer tänker bort vissa elever i sin 
undervisning kan enligt studenterna bero på en känsla av bristande 
kunskaper. En annan orsak är en bekvämlighetsfaktor som att det kan bli 
mer ”lugnt” i klassrummet. Med ökad kunskap väcks en nyfikenhet att 
mer framgångsrikt kunna möta alla elever i undervisningen. En annan 
aspekt som betonas efter kursen i specialpedagogik är att några studenter 
har fått upp ögonen för grupprocessernas betydelse. Dessa kan bli 
avgörande för både individ och grupp gällande lärande och social 
utveckling. Den insikten leder vidare till att de i vissa fall kan tänka sig 
att en mindre framgångsrik undervisning kan leda till skolsvårigheter för 
eleven.  

7.3.3 Undervisning kan ge elever svårigheter 
Begreppet elever i svårigheter har fått en mycket betydelsefull innebörd 
för många studenter. Begreppet menar studenterna fokuserar mer på 
miljön än individen. Det är ett begrepp som de tidigare inte känt till, nu 
öppnas ett nytt perspektiv gällande problematiken kring elever som råkar 
i skolsvårigheter. 
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Det bästa jag lärt mig på den här kursen är att man ska se att eleven är i 
svårigheter och inte med svårigheter. 

Jag tycker om benämningen ”elever i svårigheter”. Det är ju precis det det 
handlar om. Elevens problematik är inte egenskaper utan en svårighet 
som eleven är i. 

Att inte se barnet som ett ”problem” utan att det är i svårigheter och inte 
med svårigheter.  

Att elever råkar i svårigheter kopplar en del till den undervisning som 
erbjuds och menar att den ibland behöver en mer kritisk granskning. 

Jag har fått insikt om att man bör kritiskt granska sin undervisning. 

Att ändra sig själv och sitt arbetssätt så att det passar alla (allt fler) barn. 

Vi lärare måste också se vad vi gör för fel som kan göra att det blir svårt 
för eleven. 

7.3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis menar en del studenter i materialet att de efter den 
högskoleförlagda kursen blivit mer medvetna om att ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt inbjuder till en mer självkritisk 
hållning där ett relationellt förhållningssätt får en central plats 
(Emanuelsson, Persson & Rosenquist, 2001). När läraren råkar i 
undervisningssvårigheter, och inte blir så framgångsrik i mötet med en 
elev, betonar studenterna att läraren inte enbart får förlägga 
problematiken till eleven. De visar en mer moralisk katalysatorroll som 
att reagera och agera för ett inkluderande deltagarperspektiv när en elev 
är på väg att stötas ut ur klassens gemenskap (Helldin, 1997; Wedin, 
2007). Detta har vidare väckt en ökad kunskapstörst efter 
socioemotionella och gruppdynamiska frågor, enligt studenterna. De 
föreställningar kring specialpedagogiska frågor som studenterna lyfter 
fram i det här avsnittet visar en kritisk eftertänksamhet. I sina reflektioner 
pendlar de mellan både en intellektuell och känslomässig bearbetning, 
vilket kan främja en djupare uppgifts- och relationsmedvetenhet inför den 
kommande professionen (Aspelin, 1999; Andersson, 2004; Alsheimer, 
2004; Rosenqvist, 2004; Emilson, 2008; Frelin, 2010). 

7.4 Den traditionella speciallärarrollen efterfrågas 
I materialet uttrycks en förvåning över specialpedagogens handledande 
roll. Många har inte tidigare hört talas om det uppdraget. Den 
handledning som lyfts fram i materialet är också av en mer hjälpande och 
föreskrivande än en utforskande karaktär när det krisar i klassrummet för 
läraren. Detta leder till att en mer traditionell speciallärarroll, som ska 
hjälpa och avlasta läraren som hamnat i svårigheter med elever 
efterfrågas. Några studenter inser efter utbildningsinsatsen att 
specialpedagogen kanske inte heller kan eller vill ge de metodiska tips 
som de hoppats på. Denna insikt leder vidare till att de ifrågasätter att 
endast specialpedagogen ska besitta viss kunskap och kompetens för att 
kunna möta elever i svårigheter. Studenterna menar att alla lärare bör 
vara ”specialpedagoger” för att kunna klara sitt uppdrag 
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7.4.1 Föreskrivande handledning när det är kris 
Specialpedagogens roll att handleda lärare är något som en del inte kände 
till före kursens start. Det problematiseras inte vidare mer än så utan 
konstateras som ett faktum att specialpedagogen kan handleda övriga 
lärare. Utsagorna uttrycker inte några positiva förväntningar gällande den 
handledningsresursen, men de visar att den möjligheten finns för läraren.  

Jag hade ingen aning om att specialpedagogen hade en handledande roll! 

Idag vet jag att det utbildas specialpedagoger som kan ha en rad olika 
uppgifter. 

Det är ju bra att veta när man själv kommer ut i verkligheten att 
specialpedagogen i sin yrkesroll kan handleda övriga lärare. 

Den hjälp som efterfrågas är mer en föreskrivande handledning när det 
krisar i klassrummet. En mer utforskande förebyggande handledning som 
att utveckla en samverkan med specialpedagogen så att barnen inte 
hamnar i svårigheter är inte efterfrågad. 

Det tror jag ger mycket, att specialpedagogen arbetar tillsammans med 
läraren i klassrummet och hjälper till med barnen. 

En specialpedagog har kunskaper om elever med svårigheter, kan vara en 
hjälpande hand, handleda de andra lärarna i frågor som rör barn med 
speciella/särskilda behov. 

Man kan ta hjälp av en specialpedagog när man har en krissituation i sin 
klass eller om man som lärare bara behöver lite extra stöd i klassrummet. 

Det finns en stark föreställning om en hjälpande hand som ska finnas till 
när läraren råkar i svårigheter. Den förknippas oftast med den mer 
traditionella speciallärarresursen som ska avlasta och hjälpa klassläraren.  

7.4.2 En speciallärarroll som finns till och avlastar 
En del menar att de inte känner sig kompetenta att undervisa barn med 
behov av särskilt stöd och hoppas att en speciallärare kan jobba extra 
med dessa barn. 

Jag känner mig absolut INTE kompetent att undervisa dessa barn. 

Hur ska vi bete oss mot och klara av barn med behov av särskilt stöd som 
en ”vanlig” lärare. 

Jag tror att den första tiden kommer att vara svår, speciellt om man har 
barn med behov av särskilt stöd i klassen. Förhoppningsvis får man en 
speciallärare som jobbar extra med dessa barn.   

Många menar att första gången de skrev ner sina föreställningar kring 
specialpedagogik så gjorde de en direkt koppling till att det innebär 
undervisning utanför klassrummet med en speciallärare. 

Jag nästan bara förknippade specialpedagogik med speciallärare. En 
speciallärare för mig är en person som har hand om en viss grupp elever 
med olika, diverse svårigheter i ett eget rum, ej i anknytning till 
klassrummet. 

Det jag skrev om specialläraren berodde på okunnighet och ordet 
specialpedagogik föll då på läraren som satt med en enskild liten grupp 
och hade undervisning. Men det innefattar ju så mycket mer och det är ett 
oerhört intressant ämne som vi som lärare har enorm nytta av. 
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Specialpedagogik kan vara så mycket mer än att ta ut några barn från 
klassrummet och ge dem specialundervisning, även om det tyvärr 
fortfarande ser ut så på många skolor. 

Det är fortfarande undervisning utanför klassrummet som förknippas 
starkast med en specialpedagogisk insats. Andra arbetsformer väcker 
ingen större nyfikenhet eller efterfrågan. En specialpedagog som är en 
utforskande handledande kollega är inget som lockar. Lärarstudenternas 
utsagor går nu mer mot argument som att alla lärare bör ha en 
specialpedagogisk kompetens för att kunna klara uppdraget mer 
framgångsrikt i klassrumsundervisningen. 

7.4.3 Vi har alla ytterst ett specialpedagogiskt ansvar 
Det finns lärarstudenter som efter utbildningsinsatsen har utvecklat en 
mer kritisk hållning till specialpedagogens roll och ställer sig tveksamma 
till om de verkligen kan få de metodiska tips som de hoppats på.   

Mina tankar kretsade tidigare kring att specialpedagogen hade mer 
metodiska kunskaper om hur man ”lär” barn i svårigheter. Nu vet jag inte 
om det verkligen förhåller sig så. 

Några ställer sig vidare kritiska till att bara specialpedagogen ska besitta 
viss kunskap och kompetens. De menar att specialpedagogisk kunskap 
och ett specialpedagogiskt förhållningssätt är något som alla lärare bör ha 
för att kunna utföra sitt ansvarsfulla uppdrag.   

Jag blir ännu mera stärkt i mina tankar att alla lärare behöver vara 
”specialpedagoger”. 

Det är inte endast specialpedagoger utan vi alla pedagoger som kan hjälpa 
det barnet som behöver hjälp. 

7.4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så finns det i materialet en stark föreställning om en 
hjälpande och avlastande speciallärarroll som med sin specialkompetens 
åtgärdar elevens svårigheter. När det specialpedagogiska arbetet 
fokuseras mot en mer pedagogisk differentiering i klassrummet, uttrycks 
inte något större förtroendekapital för specialpedagogens kunskap och 
kompetens. En mer utforskande och förebyggande handledning med ett 
nära samarbete med specialpedagogen efterfrågas inte nämnvärt i 
materialet. Här efterfrågas mer en snabbverkande insats som ska hjälpa 
läraren. Detta riskerar att ytterst utveckla en instrumentell hållning och 
konsumtionistisk syn på kunskap (Persson, 2007; Hasselberg, 2009). 
Några studenter menar dock att de insett att specialpedagogisk 
kompetens kan vara så mycket mer än specialundervisning i det 
segregerande rummet. De kan se andra möjligheter att organisera arbetet 
i den pedagogiska verksamheten utifrån det vida och relationella 
perspektivet (Karlsudd, 2000; Rosenqvist, 2004; Linnér, 2005). En 
student uttrycker bestämt att den INTE känner sig kompetent att 
undervisa dessa barn. Utsagan kan tolkas som en visad oro att kunna 
möta alla elever i undervisningen eller kanske en mer visad 
försvarsinställning att här går gränsen gällande mitt uppdrag. Detta 
förhållningssätt motverkar ett kritiskt och analytiskt tänkande samt 
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nyfikenhet för variation och mångfald (Guvå, 2001; Ellström, 2004; 
Gustavsson, 2008). 

7.5 Specialpedagogiken visar på det komplexa  
Många studenter uttrycker att de helt plötsligt under kursens gång har 
insett hur krävande och ansvarsfullt det är att arbeta som lärare. Detta kan 
kännas svårt och tungt eller intressant och utmanande. Det framtonar 
även en tveksamhet i materialet inför det inkluderande perspektivet när 
den konkreta undervisningssituationen belyses. Oro för resursbrist och att 
andra elever som inte är i behov av stöd ska bli lidande är argument som 
framförs. Detta leder till tankar som att exkluderande särlösningar trots 
allt kanske fungerar bäst. Andra tankar handlar om att ett förverkligande 
av en inkluderande lärandemiljö är beroende av ett reflekterade och 
utvecklingsinriktat arbetslagsarbete. 

7.5.1 Ett krävande och ansvarsfullt arbete 
En del studenter menar att de nu har insett hur komplext och ansvarsfullt 
läraruppdraget är. Det är ett krävande arbete att kunna möta elever med 
olika behov och svårigheter i en heterogen grupp.  

Spännvidden på elever som behöver extra stöd var mer komplex än vad 
jag förväntat mig. 

Det känns som ju mer jag lär mig ju svårare blir det, vilket ansvar jag 
kommer att ha i mitt yrke. 

Man förstår att det krävs mycket av mig som lärare och skolans 
organisation för att kunna möta starkt heterogena grupper! 

En del känner sig dock redo för den svåra utmaningen att möta elevers 
olikheter och elever i svårigheter. Det ska bli kul, lärorikt och spännande 
att komma ut i verkligheten. 

Det kan vara jobbigt och svårt men jag känner att jag är beredd att möta 
barn i svårigheter. 

Jag har nu fått en helt annan syn på vad specialpedagogik är. Att möta 
barns olikheter ska bli intressant i mitt kommande lärarjobb. 

Jag är förberedd att ta emot olika barn nu känner jag! Det ska bli kul och 
lärorikt!!! 

Jag har lärt mig en del som jag inte kunde först. Det ska bli en spännande 
utmaning att komma ut i verkligheten. 

Några känner en större oro för att möta alla elevers behov. En oro att de 
inte själva ska orka med den tunga uppgiften och bli utbrända. 

Känner att vi som lärare kommer att ställas inför en mycket tung uppgift 
när vi kommer ut i skolorna. Det är faktiskt med tungt sinne jag går vidare 
i lärarutbildningen. 

Alla de behov som elever har idag kräver mycket. Insett att det kommer 
att bli mycket svårare. Att det gäller att se det som ett arbete. Man kan 
inte ”rädda” alla. 

Mitt problem i framtiden kommer bli att jag är alldeles för omvårdande. 
Jag vill bry mig, men bryr man sig för mycket? Bli utbränd innan bläcket 
torkat på betyget?  
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Några betonar vikten av att våga be om hjälp och inte vänta för länge när 
svårigheter dyker upp. Förförståelse kan göra det lättare att 
uppmärksamma problem och utnyttja kompetensen inom arbetslaget. 

Har också funderat mycket kring varför man ofta låter det gå så långt 
innan man ber om hjälp. Vet inte, rädd för att inte ”duga” kanske? 

Vi måste ta tag i det från början och inte vara rädda för att be om hjälp. 
Det finns inte alltid en enkel lösning på ett eventuellt problem. Jag tror 
att, eller snarare vet, att vi som lärare måste vara uppmärksamma när 
problem och svårigheter dyker upp. 

Det är viktigt att ha förförståelse och veta vilka skillnader det finns bland 
barn för att sedan kunna söka hjälp eller bättre utnyttja kompetensen som 
finns inom det egna arbetslaget. 

7.5.2 Inkluderingstanken svår att genomföra i praktiken 
Nästan hälften av studenterna menar att inkluderingstanken är 
problematisk. De lyfter fram aspekter som att resursbrist ute på skolorna 
kan göra det rent praktiskt svårt att undervisa alla barn i samma klass 
eller skola. 

Det finns en vilja att alla barn ska kunna gå i samma skola, men 
resursbrist gör att detta inte alltid är möjligt. 

Det finns både fördelar och nackdelar med inkludering av alla barn i 
klassrummet. Det handlar mycket om resurser, eller rättare sagt de 
resurser som inte finns. Hur ska vi göra rent praktiskt? 

Min syn innan var att de som inte klarar av undervisningen i klassen ska 
få den utanför klassrummet. Tror att med dagens resurser i skolorna att 
det är det bästa, ibland. Det stora problemet är att det inte sker på 
bekostnad av andra elever. 

Några betonar det positiva med särlösningar för vissa enskilda elever och 
menar att det måste finnas en valfrihet gällande olika lösningar. 

Det finna många som mår dåligt att vara i en klass, t ex vissa autistiska 
som inte har behov av kontakt. 

Kan tillägga att jag blivit mer säker om att inte vilja ta bort de ”små 
grupperna, särskolan, specialklasser eller kalla det vad NI vill. 

Det kan vara bra att jobba i små grupper så länge eleven får ut något av 
det. 

Jag tycker det är viktigt att se till individen, vill individen ifråga inte 
integreras så ska det vara möjligt att gå i en särskola och tvärtom. 
Valfrihet!! 

7.5.3 Metod eller reflektion för ökad säkerhet 
Några är besvikna över att de inte fått mer konkret hur de metodiskt ska 
ta hand om barn med speciella behov. 

Det har inte varit så mycket konkret som jag hade hoppats på. Jag tycker 
det är viktigt att känna till mer om HUR man ska gå tillväga. 

HUR ska vi metodiskt ta hand om barn med speciella behov? 

Trodde nog jag skulle få mer av sån information hur man gör med dessa 
speciella barn rent metodiskt. 
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Många menar att det inte finns en given mall för hur de kan möta 
eleverna. Det är olika från fall till fall och det gäller mer att reflektera, 
lära känna barnet samt vara öppen för nya sätt att tänka. 

Det finns ju inget facit hur utan varje barn behöver olika och det är viktigt 
att lära känna alla barn som pedagog. 

Jag tror inte att man kan lära sig exakt hur man gör, för det är från fall till 
fall. 

Det finns ingen särskild mall för alla barn med t.ex. Aspergers eftersom 
alla är olika. 

Man har inte fått några direkta svar men huvudsaken är, anser jag, att man 
lär sig reflektera kring problematiken. 

Alltid måste vi förhålla oss till nya koncept och nya sätt att tänka. 

En del lyfter fram reflektion i arbetslaget som kan hjälpa till att öppna för 
till att se nya möjligheter när det ibland känns omöjligt. 

Det är viktigt att se möjligheterna och inte vara för snabb att se det som 
omöjligt. Vi kan alla hjälpas åt, dela med oss av varandra. Finns viljan så 
finns det hopp. 

Ett salutogent perspektiv och förhållningssätt där jag som lärare vågar 
agera och vara öppen och lyssna på andra hjälper mig i mitt lärarjobb. 
Lösningen och svaren blir många. 

Vi ska se varandras elever för man blir ofta ”hemma” blind och låser sig 
vid problemen och ser inte möjligheter. 

7.5.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis betonar studenterna att de under kursens gång har 
insett hur krävande och ansvarsfullt det är att arbeta som lärare. Detta kan 
kännas svårt och tungt eller intressant och utmanande. När informanterna 
ska koppla det inkluderande och relationella perspektivet till konkreta 
undervisningshandlingar, framtonar mer svårigheter än möjligheter 
(Assarson, 2007; Gunnarsson, 2008; Eriksson, 2009). De argument som 
framförs är ekonomivärden som resursbrist, avsaknad av kunnande 
gällande samundervisningens didaktik samt oro för att andra elever får 
stå tillbaka på bekostnad av mer krävande elever (Westling Allodi, 2002; 
Håkansson, 2004; Linikko, 2009). Detta leder till att en del studenter 
menar att särlösningar trots allt kanske är det bästa. En del studenter 
menar att uppdraget att möta elevers olikheter i den heterogena gruppen 
ytterst är en fråga om yrkeskompetens och en angelägenhet för hela 
arbetslaget. Den komplexitet och osäkerhet som informanterna synliggör 
i sina utsagor gällande läraruppdraget menar en del kräver mer metodiska 
tips under utbildningen. Andra menar att själva läraryrket är komplext, 
vilket kräver en öppen och reflekterande hållning för att kunna bli mer 
framgångsrik i det pedagogiska arbetet (Gustavsson, 2008; Sundgren, 
2008; Carlsson & Linnér, 2008). 
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8 Redovisning av specialpedagogikens 
värdemediering 

I analys- och tolkningsarbetet har tre kategorier vuxit fram som medierar 
olika värden gällande specialpedagogikens meningserbjudande kopplat 
till lärarens arbete. Dessa har fått benämningarna professionsvärde, 
hjälpvärde och informationsvärde.  

Dessa tre värden genererar i sin tur varierande dimensioner med 
avseende på relation och förhållningssätt, vilket kan illustreras på 
följande sätt: 

 

Medierat värde Relation Förhållningssätt 

Professionsvärde subjekt - subjekt dialogisk 

Hjälpvärde subjekt - objekt monologisk 

Informationsvärde objekt - objekt konverserande 

 

Hur de tre värdena professionsvärde, hjälpvärde och informationsvärde i 
matrisen ovan skiljer sig med koppling till specialpedagogikens 
meningserbjudande, den pedagogiska relationen och det kommunikativa 
förhållningssättet beskrivs och problematiseras i följande textavsnitt. 

8.1 Ett professionsvärde 
Föreställningar kopplade till specialpedagogikens meningserbjudande 
som ett professionsvärde vilar huvudsakligen på ett dialogiskt 
intersubjektivt förhållningssätt som problematiserar det komplexa 
läraruppdraget utifrån ett mer kommunikativt relationellt perspektiv 
(Monsen, 1990; Persson 2001; Croona, 2003). Detta resulterar i att 
kritiska aspekter som lärandemiljöns betydelse utifrån individ- grupp- 
och organisationsnivå belyses. Det leder till att specialpedagogisk 
kompetens betonas som både en mer generell och specifik lärarkunskap. 
Vidare medierar utsagorna ett tydligt uttryck för läraruppdragets 
demokratiska och etiska aspekter som delaktighet och solidaritet för 
svaga och utsatta. Detta visar på en uttalad professionell subjekt-subjekt 
relation med människovärdet i centrum (Jenner,1995). Några exempel i 
materialet leder till ett starkt ifrågasättande av specialundervisningens 
mer segregerande hållning. Det motiveras med att detta i själva verket 
kan motverkar en pedagogisk utveckling av att kunna möta alla barn och 
unga i den reguljära undervisningen (Biesta, 2003; Helldin, 1999; Haug, 
1998). 

8.2 Ett hjälpvärde 
Föreställningar kopplade till specialpedagogikens meningserbjudande 
som ett hjälpvärde vilar huvudsakligen på ett utifrån- och 
avvikelseperspektiv. Det leder till ett ganska oproblematiskt och naivt 
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förhållningssätt inför det kommande läraruppdraget. Vidare har 
utsagorna en stark individfokusering. Det är elever med svårigheter som 
ska åtgärdas och behandlas. Alltså en mer kategorisk ansats (Persson, 
2001). De föreställningar som uttrycks beskriver att specialpedagogiken 
huvudsakligen har ett metodvärde som ska hjälpa till att åtgärda 
elevernas svårigheter, en instrumentell subjekt-objekt relation (Jenner, 
1995). Utsagorna visar också ett ganska okritiskt förhållningssätt till det 
komplexa läraruppdraget utifrån en monologisk karaktär med en 
egocentrisk ansats. Förhållningssättet varierar från att jag kan lösa allt 
själv med tillräckligt goda kunskaper till ett försvar av en inkompetens att 
jag kan inget och detta får någon annan ta hand om (Monsen, 1990; 
Croona, 2003; Guvå, 2001). Dessa till synes två diametrala medierade 
förhållningssätt kan leda till ett alltför starkt omsorgsinriktat eller ett mer 
exkluderande förhållningssätt gällande läraruppdraget. Det riskerar att 
motverka och utveckla ett professionellt förhållningssätt.  

8.3 Ett informationsvärde 
Föreställningar kopplade till specialpedagogikens meningserbjudande 
som ett informationsvärde vilar huvudsakligen på ett distanserat och 
oengagerat förhållningssätt. Detta leder till ett mer etnocentriskt 
förhållningssätt med en övervägande objekt-objekt relation med karaktär 
av en informativ konversation gällande beskrivningarna av det 
kommande läraruppdraget (Croona, 2003; Jenner, 1995; Monsen, 1990). 
Kanske detta är ett uttryck för att studenten upplever den 
högskoleförlagda utbildningen alldeles för utopisk och långt från det 
lärararbete som denne har mött i den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Detta kan försvåra en koppling mellan teori och praktik (Hultman, 1996). 
Vidare kanske detta ger utryck för att studenten är mer nytto-, 
effektivitets- och resultatinriktad än värdeorienterad. Det kan leda till en 
övervägande instrumentell marknadsorientering som riskerar att tappa 
bort centrala aspekter som det dagliga likabehandlingsarbetet med 
demokratiska och solidariska värden i förgrunden (Irisdotter, 2006; 
Croona, 2003 & Jenner, 1995).  
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9 Diskussion 
I den avslutande diskussionen problematiseras några kritiska aspekter 
med koppling till utvecklandet av demokrativärden i utbildningen av 
lärare. Ytterst syftar detta till att öka förståelse, kunnande och vilja att 
möta elevers olikheter i det vardagliga likabehandlingsarbetet som 
professionell yrkesutövare. Den första aspekten belyser 
specialpedagogikens meningserbjudande som medieras i studenternas 
texter och dess koppling till det kommande läraruppdraget. Den andra 
aspekten betonar den högskoleförlagda utbildningens betydelse för 
utvecklandet av ett yrkesetiskt och normkritiskt kunnande. Den tredje 
aspekten visar en pedagogisk implikation utifrån studiens resultat. 
Avslutningsvis ventileras studiens trovärdighet och förslag till fortsatt 
forskning. 

9.1 Relationell värdeorientering inte en självklarhet 
Det meningserbjudande som studenterna uttrycker i studien gällande 
specialpedagogik kan vid en första anblick verka inta en övervägande 
relationell värdeorientering. Vid en närmare granskning så visar sig olika 
förhållningssätt inför det kommande läraruppdraget. I analys- och 
tolkningsarbetet synliggörs att specialpedagogikens meningserbjudande 
uttryckt som en generell eller speciell lärarkompetens medierar olika 
värden med koppling till lärarens arbete. De informanter som definierar 
meningserbjudandet av specialpedagogik med koppling till en generell 
lärarkompetens, uttrycker i sina avslutande reflektioner ett relationellt 
perspektiv med konkreta värdegrundade yrkeshandlingar. Handlingar 
som betonar betydelsen av inkluderande lärandemiljöer för en ökad 
måluppfyllelse. De informanter som ser specialpedagogikens 
meningserbjudande som en speciell lärarkompetens, uttrycker i sina 
avslutande reflektioner en övervägande instrumentell och nyttoinriktad 
ansats. Denna ansats visar sig även leda till två rakt motsatta 
förhållningssätt inför det kommande läraruppdraget; en omsorgsinriktad 
och en distanserad ansats som förespråkar ett övervägande exkluderande 
och snävt pedagogiskt arbete (Croona, 2003; Jenner, 1995; Karlsudd, 
2002). 

Resultatet ovan visar en intressant aspekt, nämligen att både en 
omsorgsinriktad hållning, som uttrycker ett starkt intresse för 
specialpedagogik, och en distanserad hållning, som uttrycker ett svagt 
intresse för specialpedagogik, riskerar att leda till kränkande och 
diskriminerande yrkeshandlingar. Detta har en övervägande koppling till 
det kategoriska perspektivet som bygger på föreställningen att speciella 
elever ska hanteras av speciella lärare i speciella rum. En uppfattning 
som motverkar det reella likabehandlingsarbete i skolan som ska stärka 
tolerans och acceptans för elevers olikheter utifrån en medveten 
värdemässig och normativ grund i den gemensamma 
undervisningspraktiken (Nykänen, 2009; Persson, 2009; Skolverket, 
2009; Walzer, 1998). 

Ett annat resultat i studien är att studenterna ser den inkluderande 
utbildningsintentionen mer som en vacker tanke än en praktisk möjlighet. 
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Det markeras ofta i utsagorna med det efterföljande ordet men, vilket 
fungerar som ett mentalt radergummi. Studenterna ger därmed uttryck för 
att det verkar mycket svårt att kunna realisera inkluderande 
lärandemiljöer. Frågan är om de egentligen tror på tanken att verka för 
denna intention när de funderar på hur det konkreta arbetet fungerar på 
skolorna. Detta visar ett motsatt resultat jämfört med det som Assarson 
(2007) fick fram tillsammans med yrkesverksamma lärare. Där avtog det 
stereotypa motståndet att verka för en inkluderande undervisning när 
lärarnas samtal fokuserade på det konkret pedagogiska och didaktiska 
arbetet med eleverna. Vad som kan tänkas gällande att lärarstudenterna i 
den här studien uttrycker en större osäkerhet än de verksamma lärarna, 
kan vara att de saknar konkretiseringar med koppling till teoretisk och 
praktisk kunskap. En sådan koppling stimulerar lärarstudentens 
analytiska förhållningssätt och didaktiska medvetenhet (Carlsson & 
Linnér, 2008; Eriksson, 2009; Gunnarsson, 2008; Gustavsson, 2008). 

I en övervägande del av enkätmaterialet gestaltas därmed ett 
vardagsspråk som ger uttryck för en frustration. Informanterna ser mer 
svårigheter än möjligheter, vilket leder till ett reaktivt resonemang som 
kan liknas vid en offerroll. En del menar att det inte alls var så här jag 
hade tänkt mig att det skulle vara att arbeta som lärare. Några befarar att 
blivande kollegor inte alls kommer att visa intresse för att möta elevers 
olikheter. En del tror att de på sikt kommer att bli utbrända och några har 
förhoppningar om att en speciallärare ska kunna avlasta och åtgärda de 
kategoriserade eleverna som inte platsar i en skola för alla (Colnerud & 
Granström, 2002; Hjörne & Säljö, 2008; Isaksson, 2009; Karlsson, 2008; 
Selander, 2006). Andra informanter verkar dock inte alls lika förvånade 
inför det komplexa och svåra läraruppdraget. De intar en proaktiv 
subjektroll som uttrycker en intersubjektivitet inför de utmaningar som 
väntar. De menar att det hela tiden i det professionella yrkesutövandet 
finns en osäkerhet. De vill verka för att kunna gestalta en medmänsklig 
och relationsmedveten lärare som visar respekt för kunskapen, gruppen 
och individen. Vidare betonar de att läraryrket inte är ett ensamarbete 
utan att det kräver en reell samverkan med eleven, kollegor, föräldrar och 
andra professioner (Aspelin, 1999; Emilson, 2008; Frelin, 2010; Linikko, 
2009; Wedin, 2007; von Wright, 2000). 

Sammanfattningsvis kan det tyckas märkligt att det så ensidigt i 
materialet betonas att det är specialpedagogiken som kan och ska lyfta 
kunskap och kompetens att möta elevers olikheter i det pedagogiska 
arbetet. Tidigare under utbildningen har det inte verkat problematiserats, 
vilket uppenbarligen både berör och stör studenterna. Lärarstudenterna i 
den aktuella studien är inne på den andra halvan av sin utbildning och det 
är förvånansvärt få som uttrycker en medveten relationell yrkesetisk och 
en normkritisk hållning inför det kommande läraruppdraget. Hur 
lärarstudenten uttrycker sitt förhållningssätt gällande viljan att möta 
elevers olikheter, visar härmed på hur likavärdesprincipen kan främjas 
eller hotas i det kommande yrkesutövandet. I nästa avsnitt kopplas detta 
till betydelsen av att i en professionsutbildning utveckla ett yrkesetiskt 
och normkritiskt kunnande. 
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9.2 Vad och vem i utbildning av lärare 
Resultatet, att studenterna övervägande i materialet intar en subjekt-
objekt relation, leder till språkliga koder som är mer predikande och 
stigmatiserande än uppmuntrande och bekräftande. Detta ger uttryck för 
en ganska okritisk tradering. Detta talar för att lärarstudenterna troligtvis 
är starkt färgade av det dominerande kategoriska perspektivet som råder 
ute i verksamheterna. Skolsvårigheter ses mer som individuella problem 
hos eleven än som ett pedagogiskt problem att kunna nå alla elever i 
undervisningen (Persson, 2001; Rosenqvist, 2007; Starrin, 2007). Detta 
leder vidare till att studenterna övervägande efterfrågar en föreskrivande 
kunskap som kan visa vad de ska göra för att kunna bli mer 
framgångsrika i sin lärarroll. I sina reflektioner ger de uttryck för en stark 
kunskapstörst som att: Jag vill ha mer av den här varan, jag vill veta 
mera, jag ska läsa och lära mer. Reflektionerna kan liknas vid en 
instrumentell och oproblematisk kunskapssyn, en föreställning om att en 
ökad matning av kunskap per automatik höjer lärarkompetensen 
(Alsheimer, 2004; Hasselberg, 2009).   Detta är en monologisk hållning 
som på sikt kan leda till negativa bieffekter som oförmåga att ta den 
andres perspektiv, känsla av vanmakt, stereotypa föreställningar, ett 
starkt egenintresse och nedvärderande tankar om ”struliga” elever 
(Abrahamsson, Abrahamsson & Johansson, 2006; Croona, 2003; 
Carlsson, 2006; Monsen, 1990).  

Det är endast några få studenter som intar en tydlig dialogisk hållning 
genom att reflektera mer djupgående utifrån personliga, sociala och 
politiska dimensioner gällande läraryrket. Detta svarar upp mot ett 
kritiskt förhållningssätt som studenten förväntas utveckla i en 
högskoleförlagd utbildning. Dessa studenter betonar betydelsen av en 
relationell subjekt-subjekt relation, vilket resulterar i utsagor som att: 
Alla barn har rätt att mötas på lika villkor, hur jag ser på barnet och de 
signaler jag sänder är avgörande för att lyckas i skolvardagen. Det finns 
inte alltid enkla lösningar och givna mallar. Olikheter kan ses som en 
krydda. Barnen kan lära mycket av varandra. Beskrivningarna ovan kan 
kopplas till ett kommunikativt lärande som erkänner betydelsen av en 
uppgifts- och relationsmedveten lärare. Denna insikt verkar dock inte 
stressa studenten utan här finns tankar och känslor som ger uttryck för 
nyfikenhet, självkännedom, prestigelöshet, respekt för den andre, mål 
och visioner. Detta gestaltar således en intersubjektiv bild av vem jag vill 
vara som lärarperson och vad det är för yrkeshandlingar jag vill kunna 
eftersträva i den kommande professionen (Croona, 2003; Carlsson, 2006; 
Frelin, 2010; Linikko, 2009; Monsen, 1990).  

Avslutningsvis gällande detta att lärarstudenterna i studien övervägande 
är nytto- och effektivitetsinriktade och riskerar att utveckla en 
konsumtionistisk kunskapssyn leder till förväntningar om att 
utbildningen ska leverera preventiva metoder till specifika 
uppförandekoder. Detta är en inriktning som på sikt inte verkar kunna 
utbilda hållbara lärare verksamma i en skola för alla eftersom dessa 
utgångspunkter övervägande vilar på en subjekt-objekt relation och ett 
kategoriskt perspektiv som riktar fokus mot individens brister och 
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tillkortakommanden. I sämsta fall kan det utveckla en inlärd hjälplöshet 
hos både lärare och elever i det pedagogiska arbetet. 

9.3 Studiens pedagogiska implikation 
Studiens resultat har synliggjort betydelsen av att uppmärksamma 
läraryrkets relationella och existentiella dimension i utbildningen av 
lärare gällande problematiken att kunna utveckla förståelse, kunnande 
och vilja att möta elevers olikheter i det pedagogiska arbetet. Detta kan 
kopplas till transformativt lärande. 

Studenternas dominerande föreställning i studien, nämligen att alla lärare 
behöver en generell specialpedagogisk lärarkompetens om vi ska kunna 
realisera en skola för alla, vilket vid en närmare granskning av empirins 
utsagor mer ses som en utopi än realitet, resulterar slutligen till att endast 
några få informanter uttrycker framtida visioner om att kunna bedriva ett 
reellt likabehandlingsarbete. Detta kan kopplas till ett negativt lärande 
som legitimerar att jag varken kan eller egentligen vill verka för 
likavärdesprincipen. Detta medieras i materialet nästan som en självklar 
pedagogisk praxis utan några nämnvärda etiska tvivel. Denna till synes 
försvarsinställda inlåsningseffekt kan kopplas till en 
utbildningsproblematik som riskerar att leda till ett etnocentriskt och 
instrumentellt lärande. Detta kan vara ett resultat av en upplevd 
frustration att utbildas för något som ännu inte är realitet. Det kan också 
kopplas till att studenterna inte har mött arbetsformer och innehåll som 
varit tillräckligt utmanande och förståelsebaserade utifrån en 
intersubjektivitet.  Detta kan därmed vidare tolkas som att studenterna 
inte stimulerats till ökat ansvarstagande för att utveckla ett reflekterande 
och analytiskt yrkesspråk. Ett sådant språk visar intresse för skillnader 
och etiska värden kopplat till ett professionellt förhållningssätt utifrån 
uppgifts- och relationsmedvetna yrkeshandlingar. En 
professionsutbildning som eftersträvar intersubjektivitet och 
transformativt lärande erkänner och utmanar studenternas subjektiva 
erfarenheter, tankar och känslor genom att väva in teoretisk och praktisk 
kunskap i undervisning och uppgifter. Härigenom utvecklas fördjupad 
förståelse och perspektivtagande, främjas förmågan till empati liksom 
upprätthållande av demokratiska värden och kritiskt förhållningssätt 
(Abrahamsson, Abrahamsson & Johansson, 2006; Biesta, 2006; Carlsson 
& Linnér, 2008; Gunnarsson, 2008; Mezirow, 2000).  

Studenterna medierar att det är specialpedagogiken som huvudsakligen 
bär ansvaret för att kunna realisera en skola för alla. Det kan tyckas 
positivt att specialpedagogik inom den utbildningsvetenskapliga kärnan 
har kopplats samman med begreppen utveckling och lärande i den 
examensordning som träder i kraft 1 juli 2011 (SFS 2010:541). Detta kan 
tolkas som ett närmande mot ett (special)pedagogiskt kommunikativt och 
relationellt perspektiv. Det är ett perspektiv som vill visa på sambandet 
mellan spår av lärandeteorier och konsekvenser i de pedagogiska 
praktikerna gällande möjligheter att kunna möta elevers olikheter. Det 
kan liknas vid ett induktivt utforskande som på sikt kan främja intresset 
av att utveckla inkluderande lärandestrategier utifrån rumsliga, sociala 
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och didaktiska aspekter (Asp Onsjö, 2006; Helldin, 1997; Nordin 
Hultman, 2004). 

I studiens litteraturgenomgång visar olika undersökningar att en 
lärarperson med god självkännedom och empatisk förmåga har lättare för 
att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Förmågan att inta ett 
professionellt förhållningssätt samt visa självkännedom och empati är 
utbildningsmål i examensordningen för lärare. Dessa förmågor kan vi 
ständigt kan utveckla och förbättra som professionella yrkesutövare. Det 
är emanciperande och existentiella lärandemål som fokuserar mot 
mänskligt samspel och att vara för den andre. Det visar på lärarens och 
elevens sköra utsatthet och beroendet av den andres erkännande. Denna 
relationella och etiska dimension synliggör därmed att arbetet dagligen 
består av prekära ovetenhetssituationer. Det motiverar den professionella 
yrkesutövaren att verka för en social responsivitet präglad av 
uppmärksamhet och närvaro i det pedagogiska arbetet (Asplund, 1987; 
Fareld, 2008; Håkansson, 2004; Levinas, 1988; Linnér, 2005; Säfström, 
2005).  

Utifrån ett professionellt förhållningssätt betraktas därmed inte skillnader 
och olikheter som något negativt utan uppmärksammas i positiv mening 
som källor till att utveckla en mångfald av olika handlingsmöjligheter. 
Detta kan liknas vid ett kommunikativt och dialogiskt lärande som inte 
många studenter ger uttryck för i den här studien. De informanter som 
ger uttryck för den ”störande” lärandeeffekten, att det inte var så här 
komplext och svårt jag hade tänkt mig att det skulle vara att arbeta som 
lärare, verkar stå i ett vägskäl mellan att välja erkännandets väg eller 
uteslutandets väg inför det kommande yrkesutövandet. Vilken väg de 
väljer är en högst relevant demokratisk och kritisk bildningsfråga i 
utbildningen av lärare. 

9.4 Studiens trovärdighet 
Studiens dissensusperspektiv har syftat till att eliminera risken att inte 
någon innebörd eller mening ska gå förlorad eller förvanskas under 
beabetnings- och analysarbetet, vilket är en empiridriven och nära 
hållning. Kvalitetsaspekten, att forskaren ska pendla mellan närhet och 
distans under hela forskningsprocessen, har uppmärksammats extra, 
eftersom jag som författare är lärarutbildare och har ett starkt intresse för 
de aktuella forskningsfrågorna i studien. Gällande denna kritiska aspekt 
menar jag att studiens tydliga teoretiska ramverk har kunnat främja en 
distans. Min kontextkännedom har kunnat öka förutsättningarna för en 
närhet under arbetets gång. 

Ambitionen har varit att studien ska hålla en god vetenskaplig kvalitet 
och att resultatredovisningen ska vara av en mer transformativ än 
informativ karaktär. Detta har syftat till att kunna bidra till en fördjupad 
förståelse gällande specialpedagogikens meningserbjudande inom 
lärarutbildningen. Vidare är förhoppningen att den dialektiska ansatsen 
har kunnat transformera informanternas individuella reflektioner till en 
kollektiv metareflektion som ökat synliggörandet av kritiska aspekter 
gällande uppdraget att inom den högskoleförlagda utbildningen främja 
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utvecklingen av studenternas förståelse för, kunnande och vilja att möta 
elevers olikheter i det pedagogiska arbetet. 

Vid ett tillfälle under arbetets bearbetningsfas medverkade en grupp 
studenter som medreflektörer i ett dialogseminarium. Syftet var att 
ventilera studiens pragmatiska validitet. Det resultat som studenterna fick 
ta del av visade en hög igenkänningsgrad och kommunicerbarhet genom 
att materialet bidrog till engagerande, meningsskapande och 
förståelseinriktade samtal. Empirin i studien, som bygger på studenters 
autentiska erfarenheter, verkar därmed ha främjat den kommunikativa 
och pragmatiska validiteten. 

Den svarsvillighet och den mångfald av reflektioner som gav 
undersökningen ett rikt material kan tolkas som ett resultat av att 
studenterna visat intresse för sin egen kunskapsutveckling. Utifrån ett 
deltagarperspektiv bjöd enkätstudien in till en möjlighet att kunna 
synliggöra det egna lärandet under kursens gång, vilket kan ha motiverat 
till denna positiva respons.  

Avslutningsvis för att kunna stärka studiens trovärdighet har en 
transparens eftersträvats genom att det grundligt redogjorts för hur 
undersökningen genomförts gällande alla delmoment under hela 
forskningsprocessen. 

9.5 Fortsatt forskning 
Undersökningens resultat skulle vara intressant att ytterligare bearbeta 
utifrån en praxisnära och deltagarorienterad forskningsansats tillsammans 
med lärarstudenter. Utifrån studenternas perspektiv skulle det kunna leda 
till en fördjupad problematisering gällande centrala och kritiska 
pedagogiska kvalitetsaspekter i utbildningen av lärare med koppling till 
värdeutveckling i en professionsutbildning. Vidare skulle det vara 
intressant att problematisera kring hur examinationsuppgifter kan 
utformas för att stimulera och utmana lärarstudenters utveckling mot en 
ökad yrkesspråklig och yrkesetisk medvetenhet. Ett kunskapsintresse 
som berör den existentiella och etiska dimensionen att möta den andre i 
lärarens vardagliga yrkesutövande. 

 
Säg till om jag stör, 

sa han när han steg in, 

så går jag med detsamma. 

 

Du inte bara stör, svarade jag, 

Du rubbar hela min existens. 

Välkommen. 

 

(Kilpi, 1984, s 19) 
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