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Sammanfattning 

I denna essä följer jag de kontinentala didaktikernas tradition och använder mig av fenomeno-

logi och hermeneutik för att undersöka hur jag som specialpedagog kan bli skickligare i att få 

lärare att inta ett mer inkluderande förhållningssätt. Lärarna och jag har ofta olika agendor; 

jag vill förändra undervisningen så att den passar eleverna medan lärarna önskar att jag hjäl-

per eleverna att klara av den rådande undervisningspraktiken. Denna uppgift har traditionellt 

legat på speciallärarna och det finns en otydlighet i definitionen av de båda yrkesrollerna på 

såväl formell som praktisk nivå vilket gör mitt uppdrag extra utmanande. Ett av de verktyg 

jag använt mig av, att planera och undervisa tillsammans med lärare för att kunna fungera 

som ett föredöme, är inte alltid framgångsrikt. Det verkar krävas vissa betingelser för att det 

ska fungera. I mina slutsatser hävdar jag att motivation, frivillighet och trygghet är tre nyckel-

ord men även reflekterande handledningssamtal förefaller nödvändigt.  Mitt eget förhåll-

ningssätt under dessa samtal är centralt, hur jag väljer att se på olikheter och hur nyfiken jag 

är på att undersöka den Andres förståelsehorisont vilket i förlängningen leder till frågan hur 

villig jag är att själv förändra mig för att få till stånd en genuint lärande dialog.  

Nyckelord: Specialpedagog, mästare-lärling, handledning, lärande dialog, praktisk kunskap 

Abstract: The everyday life of a Special Educational Needs Teacher – Vision and reality 

In this essay I follow the traditions of the continental didactics and use phenomenology and 

hermeneutics to examine how I, as a Special Educational Needs teacher, can develop my 

skills in making teachers adopt a more inclusive approach. The teachers and I have often got 

different agendas; I seek to change the teaching in order to fit the students, whereas the teach-

ers wish for me to help the students manage the prevailing teaching practice. Traditionally 

this has been a task for the remedial teachers. In Sweden there is a difference, however a lack 

of clarity formally as well as practically, in the definition of these two professions, which in-

deed makes my assignment ever so challenging. One of the tools I have often applied is to 

plan and teach together with the teachers, to function as a role model. However, this method 

is not always a successful one and certain conditions seem necessary to make it work. In my 

conclusion I claim that motivation, voluntariness and security are three keywords but also that 

reflecting tutorial dialogues are of utter importance. My own approach is essential during 

these dialogues, how I choose to view the differences but also how eager I am to investigate 

the comprehension horizon of the Other, which ultimately leads to the question how willing I 

am to change myself in order to establish a genuine learning dialogue. 

Keywords: Special Educational Needs Teacher, master-apprentice, tutoring, learning dia-

logue, practical knowledge 
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Förordet – I vilket jag framför mina varma tack 

Mina iakttagelser under utövandet av min profession vid såväl grund- som gymnasieskola har 

varit utgångspunkten i denna utforskande uppsats som tillkommit inom ramen för Magister-

programmet i praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Min strävan har varit att skapa en 

text innehållande en professionsrelevant frågeställning kring mitt yrkeskunnande som speci-

alpedagog med utgångspunkt i en berättelse sprungen ur min egen erfarenhet. 

         Filosofiska reflektioner inom ett område som detta uppmanar till att gå tillbaka till berät-

telsen och aktivt tolka igen genom att ifrågasätta det självklara och sedan låta den visa sig på 

nytt. Personliga diskussioner inom och utanför högskolan har därför varit avgörande för min 

förståelse av exemplet. Jag vill av den anledningen tacka mina seminarieledare och övriga 

seminariedeltagare för de intressanta reflektioner som delgivits mig under våra diskussioner. 

Dessa har bidragit till att jag, liksom min text, utvecklats. Jag vill också passa på att uttrycka 

min uppskattning till de vänner och kollegor samt min familj som haft vänligheten att läsa och 

kommentera mitt arbete under pågående process. Ett speciellt tack till Camilla Danielsson 

som hjälpte mig med den engelska sammanfattningen. Självklart är jag även skyldig ett stort 

tack till alla elever och kollegor som jag under åren haft förmånen att arbeta tillsammans med. 

        Avslutningsvis vill jag särskilt tacka tre personer; för det första Gun Mollberger Hed-

qvist som riktade min blick mot Magisterprogrammet i praktisk kunskap när jag sökte efter en 

lämplig fortbildning, för det andra min förra rektor, Henrik Lövstedt, för att han möjliggjorde 

för mig att få påbörja denna utbildning samt, till sist, min nuvarande rektor, Åke Johansson, 

som gav utrymme i min nya tjänst att få avsluta den.  

 

Örebro, maj 2013 

Marie Åhrling-Nykvist 
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Kapitel 1 – I vilket jag försöker påvisa vikten av att gå mot strömmen    

Liknelsen  

En specialpedagog och en speciallärare står och talar vid kanten av ett vattendrag. Plötsligt 

glider ett barn förbi i vattnet och skriker på hjälp. Specialläraren hoppar i och lyckas bärga 

pojken som lycklig pustar ut. Knappt har specialläraren kramat vattnet ur håret förrän det åter-

igen hörs desperata rop från älven. Specialläraren kastar en hastig blick på specialpedagogen 

som visserligen fått en bekymrad rynka i pannan men inte gör minsta ansats till att slänga sig 

ut i vattnet för att rädda personen från att drunkna. I stället får specialläraren ännu en gång 

hjältemodigt kasta sig ut i strömmen och bogsera in den nästan livlösa lilla människan. Då 

hörs återigen förtvivlade vrål från forsen. Specialläraren ser upp och upptäcker att specialpe-

dagogen rör sig – men inte mot vattnet! I stället har hen börjat gå uppströms bort från platsen. 

- Vart ska du? ropar den uttröttade specialläraren desperat! 

- Jag ska se vad det är som gör att elever hamnar i vattnet och riskerar att drunkna . Jag 

måste försöka förhindra det, svarar specialpedagogen. 

Ackompanjerad av det brusande vattnet avlägsnar sig specialpedagogen bort från ljudet av 

tacksamma röster från kollegor, föräldrar och barn som prisar specialläraren för de rådiga 

insatserna. Specialpedagogen känner ett styng av avund medan hen undrar vad som kan vara 

problemet vid den skola hen vet finns bortom kröken. Är det en bristande organisation eller är 

det undermålig utrustning?  Kanske är det inte tydligt vem som har ansvaret att se till barnen? 

Har lärarna realistiska möjligheter att ha uppsikt över så många elever eller är det deras kom-

petens som brister? Använder de sig av metoder som var mer lämpade för flera decennier se-

dan och känner inte till vad ny forskning visar eller – ännu värre – vet de om detta men anser 

ändå att de gör rätt? Specialpedagogen har mött lärare som menar att elever på egen hand drar 

lärdom av olika handlingar om de får erfara kännbara konsekvenser. Beroende på vad som är 

orsaken till att barn nu riskerar att drunkna i en sällan tidigare skådad omfattning behöver hen 

använda olika delar av sin kompetens. Det krävs såväl teoretiska som praktiska kunskaper 

samt ett gott omdöme för att veta vem som behöver vad och när. 

Visionen  

Ovanstående liknelse är ett försök att tydliggöra skillnaden mellan speciallärarens och speci-

alpedagogens uppdrag. Specialläraren livräddar de elever som hamnar i vattnet och lär dem i 

bästa fall att simma eller, om detta inte är möjligt, förser dem med en flytväst. Specialpedago-

gens uppdrag är att se till att de över huvud taget inte ofrivilligt hamnar i vattnet utan att kun-
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na simma. Detta var i alla fall tanken när man 1990 ersatte den tidigare speciallärarutbildning-

en, som poängterade det direkta specialpedagogiska arbetet med elevens utveckling, med spe-

cialpedagogprogrammet. Den nya utbildningens mål var att utbilda personer som inte enbart 

riktade sig mot elever utan också mot de vuxna kollegorna i verksamheten genom att förutom 

att fungera som undervisare även vara rådgivare och handledare (Helldin 1998). Med hjälp av 

specialpedagogen skulle lärarna utveckla en kompetens att själva klara av de elever som förut 

skickades till specialläraren. Dessutom tänktes specialpedagogen arbeta med rektor på skolan 

för att se till att undanröja organisationsmässiga hinder och tillsammans med de övriga pro-

fessionerna i elevhälsan förskjuta tyngdpunkten från åtgärdande delar till främjande och före-

byggande insatser. Så såg visionen ut men verkligheten visade sig som vanligt vara ganska 

bångstyrig.  

 Traditionen 

Ett dilemma är att specialpedagogen och lärarna ofta har helt olika agendor. Specialpedago-

gen ser som sin uppgift att förändra undervisningen och/eller bemötandet medan läraren sna-

rare vill få hjälp med att hantera ”besvärliga elever”, helst att specialpedagogen tar med sig 

dessa och har speciell undervisning – ”lär de som faller i vattnet att simma” – på annan plats, 

som speciallärare ofta gjort. Denna särskiljande pedagogik har en lång tradition. I en rapport 

från Göteborgs universitet skriver Ulla-Britt Bladini (1994) att man redan i folkskolans barn-

dom insåg att alla elever inte kunde följa undervisningen i samma takt och elever fick då sitta 

kvar eller undantogs från skolplikten (a.a. s 20). Skolforskares syn på vad som orsakar inlär-

ningsproblem har dock historiskt sett skiftat. Traditionellt har problemen förlagts till den en-

skilda individens förmåga, eller snarare oförmåga, att tillägna sig en viss mängd kunskap un-

der en bestämd tid.  Från mitten av 1970-talet började emellertid elevers prestationer i skolan 

alltmer ses som resultatet av ett komplicerat samspel mellan individen och olika faktorer i 

skolmiljön (a.a. s 51) och under 1980-talet blev speciallärarrollen alltmer diffus. Skillnaden 

mellan specialundervisning och vanlig undervisning tonades ner och specialundervisningens 

insatser inriktades på att försöka få specialpedagogisk metodik att genomsyra en så stor del 

som möjligt av hela skolans arbete. En stor betydelse för denna synvända hade den s.k. SIA-

utredningen
1
 (a.a. s 64) som satte tydliga spår i den läroplan som kom 1980.        

                                                             
1 1974 presenterade den s.k. SIA-utredningen (utredningen om skolans inre arbete) sitt betänkande "Skolans 

arbetsmiljö". I denna behandlades många av de svåra och ännu olösta problem som hade skapats genom skolre-

formerna såsom lärarnas arbetsförhållanden, disciplinproblem, individualisering och specialundervisning 

(http://www.lararnashistoria.se/sites/default/files/wB_Lararhistoria_0011.pdf  20130328). 
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Verkligheten 

Den goda tanken att specialpedagogiken främst skall vara inriktad mot att åtgärda skolans 

verksamhet har dock inte fungerat fullt ut i praktiken och speciallärare utbildas återigen paral-

lellt med specialpedagoger (Cervin 2013) vilket kan tolkas som en återgång till att se eleven 

som bärare av de problem som uppstår i skolan. Skillnaden mellan de båda professionerna är 

dessutom ytterst luddig eftersom även en specialpedagog ofta arbetar direkt med elever och 

därmed i princip gör samma arbete som en speciallärare. Otydligheten syns även i den nya 

skolagen, SFS 2010:800, där det räcker att det finns en person med ”specialpedagogisk kom-

petens” i elevhälsoteamen på skolorna medan det är explicit uttryckt vilka övriga yrken som 

företräder de andra perspektiven.
2
 Denna oklara skillnad mellan de båda yrkesrollerna förmo-

dar jag var en av anledningarna till att det ett tag fanns tankar om att lägga ner specialpeda-

gogutbildningen och återigen enbart utbilda speciallärare. Nu har dock regeringen nyligen 

beslutat att behålla båda utbildningarna (a.a.). Allt är nytt. Ingenting förändras. 

                Som specialpedagog utför jag sällan några spännande och avgörande insatser på 

kort sikt, vardagen kan tvärtom synas banal och odramatisk. Uppdraget att bidra till att kolle-

gor utvecklar sin kompetens att möta samtliga elever inom den sammanhållna klassens ram, 

att medverka till att förverkliga drömmen om ”En skola för alla”,
3
 är dock mycket komplext. 

Det kan vara nog så svårt att bemästra en del situationer och elever som undervisande lärare 

men att undervisa lärare så att de klarar av det är avgjort inte enklare. Hur bryter man traditio-

nen att försöka avhjälpa förmenta brister hos eleverna och i stället rikta åtgärderna mot att 

förändra skolan så den passar olika elevers behov? Vill alla det? Är det över huvud taget gör-

ligt eller tillhör frågan det omöjligas rike? Själv har jag tidvis prioriterat att tillsammans med 

lärare planera och undervisa en del grupper för att på så sätt ha möjlighet att verka som en god 

modell när det gäller att organisera undervisningen så att man klarar differentieringen inom 

gruppen samt visa hur man framgångsrikt kan bemöta alla elever – elevens framgång är sko-

lans ansvar! En av dem jag under en tid arbetade intensivt och nära med var Alexander.   

                                                             
2
 ”/…/ Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhäl-

san ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:8002, kap 25 §). 

3
 ”När 1980 års läroplan för grundskolan infördes myntades uttrycket ’En skola för alla’. Den obligatoriska 

skolan skulle välkomna alla barn och bygga på likvärdighet som princip. Man skulle kunna säga att det var först 

i och med denna den tredje läroplanen för grundskolan som enhetsskoletanken förverkligades” (Persson och 

Persson 2012, s 21).  
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Kapitel 2 – I vilket det åter visar sig att film är bäst på bio…  

Lektionen – Another day at work 

Jag känner mig lite förvirrad när jag stiger in i klassrummet. Jag har fått i uppdrag att gå till 

Alexanders grupp högstadieelever eftersom de ska ha prov och några ungdomar behöver sitta 

för sig själva och få särskilda anpassningar. Det ser dock inte ut att vara skrivning på gång. 

Det är lite allmänt rörigt och skrapandet av stolar och bänkar som släpas runt bidrar tillsam-

mans med prat och skratt till den höga ljudnivån. Jag upptäcker att Alexander står vid en dator 

med tillhörande projektor mitt i rummet. Jag går fram till honom för att höra vad som är på 

gång. Han meddelar att provet blivit flyttat en vecka framåt och att gruppen i stället ska se en 

film om naturvetenskapliga upptäckter. Jag frågar om han vill att jag stannar och får till svar 

att det nog kan vara bra eftersom resursläraren som brukar vara med är sjuk och han befarar 

att det kan bli ganska oroligt, även om de ska se en intressant film. Jag är fortfarande en smula 

tveksam, att vara två pedagoger när eleverna ska se på film är inte att utnyttja resurser opti-

malt men jag bestämmer mig när jag hör Alexander ropa ut till ungdomarna:  

- Sätt er på era platser och ta fram anteckningsblock och pennor! Under tiden ni ser fil-

men vill jag att ni skriver ner viktiga fakta eller korta sammanfattningar av det ni hör! 

Slamret dämpar sig något medan eleverna långsamt drar sig till olika platser. Jag känner en 

vag oro eftersom jag är tveksam till att alla elever klarar av uppgiften. I gruppen finns många 

ungdomar i behov av särskilda stödinsatser.  

        Luften fylls av gnissel när bänklock öppnas och dova dunsar när de släpps ner igen. Ele-

verna verkar klara och filmen rullar igång. Det är visserligen en intressant film men även för 

mig känns den lite rörig med snabba kast mellan olika saker. Årtal och namn viner genom 

luften och fakta kommer i en tät följd – viktigt och oviktigt om vart annat. Berättarrösten är 

återhållet neutral utan något personligt färgat tonfall som skulle kunna låta ana entusiasm eller 

intresse. Här förmedlas fakta utan krusiduller. Var god gapa och svälj – det är bara att tugga i 

er. Jag går runt till eleverna och försöker diskret att hjälpa igång de som sysslar med sina tele-

foner eller för mer eller mindre lågmälda samtal med sina kompisar. Tiden går och jag känner 

att jag blir alltmer nervös. Energin håller på att försvinna från rummet, eleverna sitter visserli-

gen ganska stilla och relativt tysta men få verkar följa filmen med något större intresse. Flera 

gånger hör jag informationsbitar fladdra förbi som jag egentligen tror skulle kunna väcka ele-

vernas engagemang om man stannade filmen och tog upp en diskussion. Jag sneglar mot 

Alexander som sitter still i en av bänkarna och verkar följa filmen snarare än att studera ele-



Marie Åhrling-Nykvist 

 

8 
 

verna och jag undrar i mitt stilla sinne hur det är möjligt att han inte känner av vad som håller 

på att hända. Jag hoppas innerligt att filmen snart skall vara slut så vi får bearbeta det vi hört 

och sett, men hela tiden kommer det ny information och mer fakta.  

        Efter en halvtimme går jag fram till Alexander och undrar viskande hur mycket det är 

kvar av filmen. Han tittar på klockan och svarar att det nog är minst tio minuter, kanske en 

kvart. Jag föreslår då att vi bryter ett tag för att samla upp några tankar från eleverna och höra 

vad de får med sig. Alexander ser lite förvånad ut men stänger ändå av. Eftersom det är min 

idé antar jag att han förväntar sig att jag tar tag i det hela så jag går fram till Whiteboarden 

och frågar eleverna vad de skrivit ner hittills. Jag delar av tavlan och skriver fakta på ena si-

dan och sammanfattningar på den andra, det senare är det bara en elev som försökt sig på att 

göra vilket jag mycket väl förstår. Det är inte realistiskt att tänka sig att ungdomarna ska kun-

na sammanfatta olika avsnitt i denna informationstäta film där tempot är högt och begreppen 

många och nya. Jag för en diskussion där eleverna får jämföra vilka olika fakta de bedömt 

som viktiga och de får motivera. Jag talar om vad jag tänker kring vissa delar och diskussio-

nen börjar komma loss. Det visar sig att eleven Lucas nyligen besökt en av platserna som 

nämns i filmen och flera andra börjar göra kopplingar till saker de sett på TV eller Youtube. 

Efter cirka tio minuter är vi tvungna att avbryta för att hinna se klart resten av filmen. 

Reflektionen – Bekväma barn, lata lärare eller omvärldens outtömliga omständigheter? 

 När lektionen är slut har Alexander och jag bara tid att talas vid som hastigast. Han uttrycker 

en besvikelse över att eleverna inte var mer aktiva med att anteckna under filmen och är irrite-

rad på att gruppen verkat okoncentrerad. Jag försöker lite lamt påpeka att flera elever, kanske 

de flesta, saknar de nödvändiga verktygen. De behöver att man med korta, jämna mellanrum 

stannar upp och tillsammans sammanfattar och diskuterar. Alexander anser dock att man bor-

de kunna kräva av högstadieelever att de klarar av den uppgift han gav. Problemet är att de är 

för bekväma menar han. Vi hinner inte utveckla detta tema vidare eftersom han är på väg till 

en annan lektion och jag själv måste hinna äta lunch.  

        Jag känner mig lite uppgiven på väg till matsalen. Alexander och jag har tillbringat 

ganska mycket tid tillsammans i klassrummet och på olika elev- och föräldrasamtal och jag 

har hittills trott att mitt förhållningssätt och syn på undervisning varit en modell för honom 

men ändå tycker han att eleverna är bekväma! Jag suckar och börjar fundera på vad nästa 

steg kan vara? Precis som jag försöker få mina kollegor att titta på sin undervisning och sitt 

förhållningssätt när de stöter på problem i relation till sina elever måste jag försöka granska 

mitt eget tänkande kring Alexanders inställning. Jag måste förändra något – frågan är vad?  

        Varför blir det så lätt att lärarna förlägger problemen hos eleverna och rektorerna och 
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specialpedagogerna hos lärarna, journalisterna utkräver ansvar av politikerna och politikerna 

anklagar sina politiska motståndare. Jakten på en syndabock är lika intensiv som meningslös. 

På senare tid har särskilt lärarna och deras personliga egenskaper varit i fokus vilket proble-

matiseras av den amerikanska professorn Kevin K. Kumashiro i boken Bad teacher – How 

Blaming Teachers Distort the Bigger Picture (2012) och jag håller med. Jag upplever exem-

pelvis att Alexander är både engagerad i eleverna och kunnig i sitt ämne. Han är öppen för 

diskussioner och mycket ambitiös – ändå finns ett bristtänkande. Den egna skoltidens tradi-

tioner har uppenbarligen inte varit lätta att bryta på lärarutbildningen och vad vet jag egentli-

gen om vilket förhållningssätt som förespråkats där eller om det över huvud taget varit en 

fråga som diskuterats. Jag önskar att situationen såg annorlunda ut men det spelar egentligen 

ingen roll – jag har den situation jag har och frågan är vad just jag kan göra inom de ramar 

som står mig till buds. Hur kan jag få Alexander att inta ett annat synsätt?      

 

Kapitel 3 – I vilket jag försöker hitta målet och meningen 

Essäns syfte och avgränsningar 

 Jag vill i denna essä försöka finna ut hur jag kan lyckas bättre i min ambition att få lärare att 

inta ett mer inkluderande förhållningssätt. Jag har länge hävdat att ett bra verktyg är att jag 

planerar och undervisar tillsammans med dem för att fungera som en god förebild men börjar 

bli tveksam då jag uppfattar att de alltjämt gärna förklarar upplevda problem med att eleverna 

uppvisar brister på olika sätt. Kanske är den otydliga skillnaden mellan specialpedagogens 

och speciallärarens uppdrag en orsak. Mina kollegor förväntar sig ofta att jag ska arbeta med 

att anpassa eleverna medan mitt uppdrag är att få lärarna att förändra undervisningen.  

        Specialpedagogens arbete måste ske på många olika fronter, en viktig pusselbit är vilka 

förutsättningar som ges för att lärarna ska vilja, orka och våga sig på en förändring. Främst 

bottnar detta i skolpolitiska beslut. Det är också nödvändigt att arbeta med rektor och se på 

organisation, tjänstefördelning, fortbildning med mera, men i denna essä begränsar jag mig 

till att titta på mitt eget personliga förhållningssätt i mitt arbete med lärarna och då ställer jag 

mig frågan om det finns andra verktyg som passar mina intentioner bättre än dem jag hittills 

använt?  Kanhända finns det en viktig kunskap för mig som specialpedagog som gömmer sig 

i det mellanmänskliga mötets magi som kan användas för att handledningssamtal ska bli ut-

vecklande, men hur ska jag kunna ta reda på det?  Vilken väg ska jag gå för att få svar? 

 



Marie Åhrling-Nykvist 

 

10 
 

Kapitel 4 – I vilket jag försöker följa vägen till kunskap 

Si, världen är förklarad – i vetenskapens ljus 

fördunstar all vår oro och smärta. 

Nu är det inte långt emellan människornas hus, 
men långt emellan hjärta och hjärta. (Ferlin 1964, s 42 ) 

Metodval och kunskapssyn 

Detta är en undersökning av mina egna yrkeserfarenheter och erfarenheten är en form av ve-

tande som inte i första hand är vetenskaplig utan praktisk till sin natur. ”[E]rfarenhet är en 

särskild form av vetande som inte kan reduceras till kvantitativa beräkningar. Erfarenheten 

uppfyller inte ens det vetenskapliga kravet på att vara upprepningsbar – dess form är unik och 

helt beroende av sitt speciella sammanhang” (Hammarén 2005, s 18). Den kunskap jag söker 

liknar det Aristoteles benämnde praktisk visdom, fronesis, då fronesis rör det som kan vara 

annorlunda, den kunskap som inte går att formulera i generella regler eller formler (Nilsson 

2009, s 52). Jag söker den kunskap som man använder sig av när man ska ta olika typer av 

beslut i verksamheter som till stor del är kontextbundna, den form av kunskap som man får av 

erfarenhet om erfarenheten är reflekterad och väl överlagd.
4
  

        Ett sätt att undersöka sin erfarenhet och reflektera över den är att söka upp situationer ur 

minnet och försöka beskriva dem. Minnet är visserligen en dålig fotograf men de situationer 

som på något sätt inte riktigt vill lämna medvetandet i fred utan ligger och gnager och pockar 

på uppmärksamhet innehåller i regel tillfällen där viktiga avgöranden stått på spel. Dessa be-

rättelser kan kopplas till reflektioner där man anknyter till och använder sig av kunskaper som 

andra formulerat på olika forskningsfält och koppla samman dem med det dilemma som man 

är intresserad av. Ett sådant tillvägagångssätt lånar metoddrag från den litterära genre som 

brukar benämnas essä, men kvalificerar den egna upplevda erfarenheten genom att knyta re-

flektionen till forskning i ämnet (Bornemark och Svenaeus 2009).  Jag väljer alltså här att i 

form av en vetenskaplig essä försöka belysa och problematisera mina frågeställningar.  

Essäns essens 

Essä kommer av franskans essai, "försök", och detta öppna och prövande förhållningssätt 

passar bra för att beskriva delar av den komplexa och kontextbundna kunskap jag som speci-

alpedagog använder mig av då ”[d]et som framläggs på försök och låter sig korrigeras är att 

föredra framför det oförbätterliga” som professorn i socialpsykologi Johan Asplund skriver i 

                                                             
4 ”För Dewey är tänkandet den intellektuella beståndsdelen i erfarenheten, och den är också det som gör erfaren-

heten tydlig. Det är genom tänkande som vi kan betrakta vår erfarenhet, och på så vis utvecklas av den. Erfaren-

het blir erfarenhet – och inte bara en händelse som drabbar en människa – genom tänkandet” (Hjertström Lappa-

lainen & Schwartz 2011 s 100). 
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boken Hur låter åskan – förstudie till en vetenskapsteori (2003, s 89). Begreppet vetenskaplig 

essä kan emellertid synas vara paradoxalt enär de två delarna ”vetenskaplig” och ”essä” i viss 

mån är motsägelsefulla men ”[d]et essäistiska skrivandet bygger på en insikt som är av avgö-

rande betydelse också för den som skriver vetenskapligt, nämligen att vi inte ska föreställa oss 

att vi kan vänta med att börja skriva tills vi vet vad vi tänker eftersom vi aldrig vet vad vi tän-

ker förrän vi har skrivit det” (Mazzarella 2011, s129). Det finns dock även skillnader mellan 

essän och den mer traditionella vetenskapliga texten både vad gäller innehållet och formen – 

särskilt i relationen till läsaren. 

Essäistiken är i viss mening förtroendefull, tillåtande: i en essä driver man inte en tes och till skillnad från 

den vetenskapliga texten räknar essän inte med en felfinnande opponent utan med en välvillig läsare. I en 

essä kan man spekulera också om sådant som man inte kan belägga fullt ut, man kan resonera associativt, 

man kan förtroendefullt kasta fram synpunkter inte för att man är säker på att man står för dem utan för 

att man vill höra hur de låter, man behöver inte täppa till varje hål i sin argumentation, man kan tvärtom 

visa generositet genom att lämna luckor där läsaren kan stiga in, ta upp tanketråden och tvinna vidare. Es-
sän räknar över huvudtaget mycket med läsarna, tilltalet är dialogiskt, inte monologiskt. (a.a. s 130)  

Detta ligger närmare det skönlitterära sättet att beskriva och utforska omvärlden, vilket i mitt 

fall kan vara en fördel eftersom både lärare och författare kontinuerligt gör bedömningar av 

hur de ska handla utifrån den aktuella situationen och det som händer, om man får tro de båda 

svenska skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012, s 15). Undervisning är i 

den meningen en konstart. Det går inte att i förväg rationellt planera allt utan det didaktiska
5
 

kunskapsfältet bygger på praktisk kunskap, sedvänjor, sunt förnuft, traditioner och personliga 

erfarenheter. Författarna vill dock se undervisning som både konst och vetenskap; kreativt i 

sitt utförande men vetenskapligt i de principer den grundar sig på. Men finns det någon veten-

skaplig metod man kan ta spjärn mot när det gäller utforskandet av den formen av kunskap? 

Vilka forskningstraditioner anknyter idag till essäns form och essens? 

Fenomenologi och hermeneutik 

 Fredrik Svenaeus, professor i den praktiska kunskapens teori, skriver att den praktiska kun-

skapen kan vara svår att metodiskt formulera eftersom den inte kan utforskas, mätas och vär-

deras på samma sätt som exempelvis en vetenskaplig hypotes i ett naturvetenskapligt sam-

manhang (2009, s 13). Denna typ av kunskap är i stället en personligt erövrad och intuitivt 

utövad kontextberoende kunskap och ”[b]eroende på hur det praktiska inramningsarbetet har 

utförts får de vetenskapliga teorierna och testerna sin relevans för, eller bristande anknytning 

                                                             
5 Ordet didaktik stammar från det grekiska ordet didáskein som betyder lära ut undervisa, analysera, bevisa och 

var inte ett eget kunskapsområde i det antika Grekland utan en genre i det grekiska eposet och där syftade det på 
det goda och lärorika exemplet. I pedagogiska sammanhang dyker ordet upp tillsammans med de stora reforma-

törerna under 1600-talet och främst genom den tjeckiske pedagogen, biskopen och författaren Johann Amos 

Comenius (1592-1670) i hans stora verk Didactica Magna (1657). Det är från och med Comenius som didakti-

ken börjar formeras som ett eget specifikt område inom pedagogiken (Håkansson & Sundberg 2012, s 32-33). 
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till, det som är praktikens mål och värde” (a.a. s 14). Den teori som Svenaeus anser kan vara 

en möjlig väg till praktisk kunskap är fenomenologin (a.a. s 26). 

        Jag läser i idéhistorikern Bernt Gustavssons bok Kunskapsfilosofi (2000) att fenomeno-

login grundades av Edmund Husserl i slutet av 1800-talet och den bärande tanken var att vi 

får all vår kunskap om omvärlden genom våra erfarenheter och hur de framträder i vårt med-

vetande. Medvetandet är dock inte neutralt till verkligheten utan vad vi varseblir styrs utifrån 

individens erfarenheter, önskningar, avsikter och behov (a.a. s 71). Husserl hävdade att man 

genom en utförlig beskrivning och systematisering av olika upplevelser och erfarenheter av 

världen, kan finna vissa övergripande meningsmönster och det är dessa meningsmönster som 

Svenaeus menar har bäring på det praktiska kunnandet. ”Att ha praktisk kunskap innebär att 

känna till meningsmönster (vare sig man kan beskriva dem eller inte) och kunna röra sig i 

dem på ett obehindrat och skickligt sätt” (Svenaeus 2009, s 26).  

        Ett viktigt begrepp inom fenomenlogin utgör livsvärden, ”det meningsmönster som stän-

digt utgör bakgrunden till våra medvetandeakter” (a.a. s 27). Livsvärlden utmärks av att den 

inte uppmärksammas skriver professorn i teoretisk filosofi, Bengt Molander (1996, s 70). Den 

består av minnen, upplevelser av den oreflekterade vardagen samt av förväntningar om fram-

tiden. Vårt medvetande kan inte frigöra sig från förutfattade meningar, vetenskapliga teorier 

och traditioner (Gustavsson 2000, s 72). Vad vi varseblir samt hur detta tolkas är beroende av 

både erfarenheter och sammanhanget såväl i det privata som i yrkeslivet.  

Livsvärldens typik förgrenar sig ut i olika mer specialiserade världar som bland annat är kopplade till oli-

ka yrkestraditioner. En yrkeskunskap består alltså inte bara i att man inhämtat vetenskaplig kunskap som 

man tillämpar i mötet med andra människor eller det material som man formar. Den består i en personligt 
baserad orienterings- och handlingsförmåga, ett uppövat sätt att ”vara i världen” på. (Svenaeus 2009, s 

27-28) 

I skolforskaren Mikael Segolssons avhandling Lärandets hermeneutik (2011) får jag veta att 

hermeneutiken har knutits till fenomenologin genom filosofer som Martin Heidegger och 

Hans-Georg Gadamer. Hermeneutikens ambition är att få olika förståelsehorisonter att förenas 

och ett av dess viktigaste bidrag till vetenskapen är att vi måste förstå vår historia, vår histori-

citet, eftersom hur vi uppfattar och beskriver något påverkas av vår förförståelse och våra för-

domar, här förstått som de förväntningar som vi redan på förhand har på det som ska tolkas, 

en redan förutfattad mening av det som ska studeras (a.a. s 75-76). 

Fördom har i vardagsbruk en negativ klang, men det ska i detta sammanhang förstås som att vi aldrig kan 

uppfatta världen objektivt eller neutralt. Våra tolkningar påverkas alltid av tidigare erfarenheter i livet. Att 

döma före (för-dom) ska därför ses som grunden till förståelsen eftersom det är betingat av det förflutna. 

/… /Förståelse kan på så sätt beskrivas som en justering av våra fördomar. (a.a. s 159)  
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Förförståelsen är således vad vi redan trodde oss veta och fördomen våra förväntningar på vad 

vi kommer att erfara, eller med den franske filosofen Paul Ricoeurs (1993) mer poetiska for-

mulering: ”Fördomen är nuets horisont, den är det näras ändlighet (’finitude’) i sin öppenhet 

mot det avlägsna” (a.a. s 124). Vi bär sålunda alltid med oss våra erfarenheter in i våra tolk-

ningar vilket möjliggör förståelsen av att det finns något mer än det direkt varseblivna – verk-

ligheten medpresenterar sig (Segolsson 2011, s 97). Exempelvis ser vi en öppen asfalterad yta 

med målade hagar samt en stor klocka på husfasaden bakom och vi förstår att det är en skola. 

        Meningen i det som framträder beror alltså på våra erfarenheter och det är också erfaren-

heterna som ligger till grund för vad vi väljer att uppmärksamma och hur vi tolkar detta. Se-

golsson (2011) pekar dock på ett problem med våra vardagliga tolkningar – de tas ofta för 

givna, ”de blir sällan föremål för reflektioner där annan förståelse av en händelse utgör mot-

vikt till de egna uppfattningarna” (a.a. s 75). Efter filmlektionen var min omedelbara tolkning 

att det var Alexanders inställning som var problemet. Det var bekymmersamt att han la skul-

den hos eleverna, att han ansåg att de var bekväma, när orsaken istället stod att finna i att 

Alexander ställde alltför stora krav i förhållande till var de stod i sin kunskapsutveckling. Han 

borde enligt min mening gett dem mer av guided practise
6
 då dessa elever var i behov av 

scaffolding
7
 i mycket större utsträckning än han gav. Kanske fanns det emellertid även andra 

möjliga tolkningar av händelsen. Kan jag i så fall genom reflektion undersöka det? 

Att tänka fyrkantigt eller i form av cirklar och spiraler 

Professionskunskap inom det didaktiska området, som således befinner sig någonstans mellan 

konst och vetenskap, bör till någon del kunna fångas i en metod som är en hybrid mellan den 

vetenskapliga texten och den skönlitterära essän nämligen den vetenskapliga essän, med dess 

pendlande mellan det egna berättande exemplet, de vetenskapliga teorierna och reflektionerna 

detta ger upphov till. I denna pendlande rörelse mellan en inre reflekterande och yttre prövan-

de dialog både breddas och fördjupas förståelsen och blir, kanske inte bättre men, annorlunda.  

Förståelse innebär i sanning inte att förstå bättre, varken i betydelsen att sakligt veta bättre genom att ha 

tydligare begrepp, eller i betydelsen av en det medvetnas grundläggande överlägsenhet över produktio-

nens omedvetna. Det är tillräckligt att säga, att man förstår på ett annat sätt, om man överhuvudtaget för-

står. (Gadamer 1997, s 94) 

                                                             
6
 Guided practice är ”lärarstyrda övningar, som går ut på att eleverna får öva på strategierna under lärares led-

ning för att sedan mer och mer ta över ansvaret själva” (Reichenberg & Lundberg 2011, s 58). 

7 ”Ordet är lånat från byggnadsindustrin, där det står för byggnadsställningar som är tillfälligt uppsatta för att 
underlätta byggandet av t ex hus. För relationen mellan elever och lärare står scaffolding för en liknande funk-

tion, dvs att läraren utifrån sin större erfarenhet, kunskap och maktposition stöttar och tillhandahåller redskap 

som eleven behöver för sin utveckling” (Reichenberg & Lundberg 2011, s 52).  
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Jag vill i denna anda försöka att ifrågasätta det bekanta och till viss del främmandegöra det. 

Jag vill förstå min berättelse på ett annorlunda sätt genom att öppna upp, bereda plats och 

tillåta att den kan betyda något annat än vad jag först taget för givet. För att lyckas måste min 

ursprungliga tolkning av berättelsen problematiseras. Jag måste fråga mig om min tolkning 

var rimlig, vad som låg till grund för den och om den kan förstås på ett annat sätt.  Mina för-

väntningar måste också medvetandegöras och lyftas fram då de påverkar min tolkning. Jag 

kan inte göra mig av med dem men sträva efter att synliggöra effekterna genom att explicitgö-

ra deras närvaro i tolkningssituationen (Segolsson 2011, s 160).  

         Jag vill även närma mig det främmande, försöka se berättelsen ur Alexanders perspektiv 

och göra det mer bekant genom att använda mig av en dialektisk process som skiftar mellan 

närhet och distansering. Detta pulserande mellan utflykter i det främmande och återkomsten 

till det bekanta kan ses som en form av de hermeneutiska cirkel- eller spiralrörelserna. När 

min förförståelse möter nya idéer och erfarenheter leder det till ny förståelse som i sin tur blir 

en del av min förförståelse i kommande tolkningar av händelser (a.a. s 86-87).  

”Minervas uggla flyger först när skymningen faller”  

Alla delarna i den vetenskapliga essän är väsentliga. Det egna berättande exemplet är viktigt 

eftersom ”[b]örjan till kunskap är vanan, den praktiska verksamhet vi utövar och de praktiska 

problem vi omges av” (Gustavsson 2000, s 223). Genom berättelsen beskriver jag min ”livs-

värld”, den konkreta vardagliga värld där jag utövar mitt yrke (a.a. s 72) vilket är viktigt för 

mitt tolkningsarbete eftersom det till viss del kan beskriva vad det är som formar min förståel-

sehorisont. De vetenskapliga teorierna är de redskap jag har att fördjupa, ifrågasätta och ut-

veckla de erfarenheter jag försökt fånga i berättelsen. I denna text följer jag de kontinentala 

didaktikernas tradition och använder mig av fenomenologin och hermeneutiken (Håkansson 

& Sundberg 2012, s 41). Avslutningsvis finns den reflekterande delen och eftersom ”vi först i 

efterhand riktigt kan förstå vad det är vi är med om” (Gustavsson 2000, s 245) är denna del 

avgörande för att erfarenheten ska kunna förädlas till kunskap – praktisk kunskap. Att påvisa 

ett mönster är inte samma sak som att kunna ge en förklaring (Føllesdal, Walløe & Elster 

2001, s 203) utan det måste till något mer – kanske den process Platon beskrev i Theaitetos: 

 [V]i ska inte söka kunskap i förnimmelse över huvud taget, utan i det som själen gör – vad vi nu ger det 
för namn – när själen själv, på egen hand, mödar sig med det som är. (a.a. 187 a) 

  

När själen mödar sig med det som är – kan det vara reflektionsprocessen? Min text är ett för-

sök – en essä – att med dess hjälp formulera någon viktig insikt om mitt yrkeskunnande. 
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Kapitel 5 – I vilket jag tittar på tidigare forskning och motiverar litteraturvalet 

Kompensera för brister eller inkludera olikheter? 

Att förlägga problem som uppstår i skolan till elevernas förmågor eller oförmågor hänger in-

timt samman med lärares svårigheter att klara av att hantera differentieringen inom klassens 

ram. Detta har varit en kontinuerligt het fråga alltsedan grundskolans införande, något som 

exempelvis syns i flera av texterna i Grundskolan 50 år – från folkskola till folkets skola (Lä-

rarnas Riksförbund 2012). Diskussioner om integrering, inkludering, nivågruppering och sär-

skilda undervisningsgrupper för elever som ofta är diagnostiserade med någon form av neuro-

psykiatriska funktionshinder är ständigt aktuella (se bl.a. Haug 1998 och Dyson & Millwards 

2000). Området berör de eviga frågorna om normalitet, inkludering, demokrati och makt och 

på senare år har ett normkritiskt perspektiv börjat göra sig gällande även inom det specialpe-

dagogiska området (se exempelvis Andersson 2010). 

        I denna essä är dock fokus inställt på att syna min egen roll och mitt eget agerande för att 

se om jag genom att förändra något hos mig själv kan bidra till att de lärare jag arbetar med 

förändrar sitt tal om orsaker till upplevda problem i den pedagogiska praktiken. Ett mer in-

kluderande synsätt, där eleven som person inte ses som bärande av de problem som uppstår, 

verkar ha särdeles svårt att få fotfäste i skolans praktik. Till och med Elevhälsans olika kom-

petenser, där specialpedagogen är en, förfaller gärna åt att försöka hitta sätt att åtgärda elever-

na i första hand, och inte primärt undersöka andra möjliga orsakssammanhang, enligt en un-

dersökning som presenteras i boken Att platsa i en skola för alla – Elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan (2008) av Eva Hjörne och Roger Säljö. Samma tema finns 

även i Petri Partanens bok Att utveckla elevhälsa (2012).  

Har storleken verkligen ingen betydelse? 

Det torde vara oomtvistat att det är flera olika förhållanden och omständigheter som påverkar 

det som sker i skolan. En omstridd fråga är emellertid vilken betydelse resursernas storlek har 

och då bland annat kopplat till gruppstorleken. Min egen erfarenhet är att detta är en faktor 

som mycket starkt påverkar lärares möjligheter att möta varje elev där den befinner sig. Det 

kan synas vara en självklarhet – om inte gruppstorleken har någon betydelse – varför nöja sig 

med 30? Särskilt (ekonomiskt?) ansvariga politiker hävdar dock ständigt att gruppstorleken är 

helt irrelevant. I forskarvärlden har också detta varit den dominerande uppfattningen. Ett ex-

empel är en av de senaste årens mest refererade undersökningar i skolsammanhang, enligt en 

artikel av Sten Svensson i Pedagogiska Magasinet (nummer 2/2013), nämligen den Nya Zee-

ländske utbildningsforskaren John Hatties Visible learning (2009). Det finns emellertid forsk-
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ning, både och svensk och internationell som hävdar motsatsen. En översikt finns i Carlotta 

Einarssons avhandling från 2003 Lärares och elevers interaktion i klassrummet – Betydelse 

av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattning om interaktion och Jan-Eric 

Gustafsson och Eva Myrberg skrev 2002 Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska 

resultat – en kunskapsöversikt där bland annat klasstorleken diskuteras.   

        Resurser är otvivelaktigt en mycket viktig faktor till lärares arbetssituation och därmed 

vilka möjligheter de har att vilja och orka med att förändra sin undervisning men i denna essä 

har jag valt att begränsa mig till de mellanmänskliga mötenas möjligheter och även här finns 

aktuell forskning.        

Relationer och förhållningssätt, handledning och samtal   

En svensk motsvarighet till Hatties undersökning är de två skolforskarna Jan Håkansson och 

Daniel Sundbergs bok Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell 

belysning (2012)  som bygger på en studie av forskningsöversikter om undervisning och lä-

rande. Syftet är att ge lärare vägledning att utveckla god undervisning och där lyfts, liksom i 

rättvisans namn även Hattie gör, relationernas betydelse för lärandet. Andra texter som bely-

ser vikten av förhållningssättet är exempelvis Jons (2008), Repo (2009) samt, min egen favo-

rit, professor Max van Manens The Tact of Teaching (1991).  Det räcker likväl inte att jag 

själv försökt skaffa mig en gedigen kunskapsbas utifrån såväl beprövad erfarenhet som veten-

skaplig forskning, det måste på något sätt delges lärarna, men på vilket sätt?  Traditionellt har 

här handledning varit ett viktigt verktyg för specialpedagoger .  

        Under mina år som verksam specialpedagog har jag funderat en del kring samtal och 

handledning efter möten jag haft och böcker jag läst (Aspelin 2005; Berg & De Jong 2003; 

Crafoord 1994 och 2001; Engquist 1999; Hammarström-Lewenhagen & Ekström 1999; Lau-

vås & Handahl 1993, Igra 2001; Miller & Rollnick 2010; Normell 2002; Stone, Patton & 

Heen 2007 med fler). I denna essä har jag dock i första hand valt att hämta underlag för re-

flektion utifrån Mikael Segolssons avhandling Lärandets hermeneutik (2011) då denna är en 

teoretisk undersökning med utgångspunkt i filosofisk hermeneutik med livsvärldsfenomeno-

logi som ontologisk grund och därmed ligger mycket väl i linje med mitt metodval. En annan 

viktig källa, främst när det gäller att försöka fånga den mer tysta dimensionen i läraryrket, har 

varit Bengt Molanders Kunskap i handling (1996).   

        Med detta sagt är det nu dags att titta på några av de funderingar jag har beträffande vad 

och hur jag kan lära lärarna – och även mig själv!  
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Kapitel 6 – I vilket jag frågar mig: ”Vad kan jag lära lärarna?” 

Vi lär ut i allt vi gör. I detta har vi inget val. 

I varje möte med en annan människa lär du ut något. 

I varje möte med ett barn påverkar du det barnets framtid 
I sin förlängning påverkar du ett helt lands framtid. (Pollak 2001, s 136 ) 

 

Kunnandet – Att undervisa är väl ingen konst, eller…? 

Genom hela didaktikens historia har det pågått en diskussion om möjligheterna att systemati-

sera och göra praktiska erfarenheter och kunskaper allmänt tillgängliga och i slutet av 1900-

talet kom det i Sverige igång en diskussion om didaktik skall ses som konst eller vetenskap 

(Håkansson & Sundberg 2012, s 49). Men vad är då skillnaden?  

Man talar om vissa verksamheter som ”en konst”, till exempel konsten att odla rosor eller att köra bil, och 

konst i denna mening kontrasteras ibland mot vetenskap. Till exempel kan en lärare säga att betygsättning 

”är en konst och inte en vetenskap”. Med detta menas då att verksamheten i fråga bygger på personliga 

bedömningar som inte helt och hållet kan återföras på formulerbara generella och någorlunda exakta reg-

ler. (Bohlin 2001, s 62-63) 

Johan Asplund (2003) hävdar, med stöd av Svenska Akademins Ordbok, att ordet ”konst” är 

avlett av verbet ”kunna” och att dess primära betydelse således har med kunskap, vetande, 

förmåga och skicklighet att göra. Asplund skriver vidare att det handlar om någonting förvär-

vat eller inlärt och att det följaktligen krävs studier eller övning för att åstadkomma konster 

(a.a. s 114-115). Sett på detta vis kan undervisning absolut ses som en konst.  

        Molander (1996) skriver att en kunnig praktiker måste kunna reflektera, experimentera 

och improvisera. ”Det är en sorts artistiskt kunnande och nyskapande av kunskap på en och 

samma gång” (a.a. s 136). Lärarnas kreativitet har dock alltmer beskurits i takt med fler statli-

ga direktiv och mer kontroll vilket medfört att yrket riskerar att deprofessionaliseras, trots 

lärarlegitimation och etiska riktlinjer. Ett exempel är den nya läroplanens återgång till att in-

nehålla detaljerade anvisningar om stoff i form av centrala innehåll. Läraryrket har skiftat 

karaktär till att bli ett byråkratiserat nio till fem jobb från att ha varit ett skapande fem till nio 

arbete. För mig känns detta främmande. Jag älskar just undervisningens kreativa sida, didak-

tikens konstnärliga dimension, och gillar den oförutsägbara faktorn. Att en lektion aldrig rik-

tigt blir som man tänkt sig är en av anledningarna till att jag sällan finner det tråkigt att möta 

elever i undervisning. En del kollegor trivs däremot bäst när de har full kontroll. De vill gärna 

att specialpedagogen talar om facit – vad är rätt att göra om en elev börjar krypa på golvet, 

uppträder provocerande eller inte följer givna anvisningar som exempelvis att anteckna under 

tiden man ser en film. Kan jag inte ge ett entydigt svar vill de att jag åtminstone tar hand om 

eleven – helst någon annanstans – som speciallärare traditionellt gjort. Men nu är jag inte spe-
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ciallärare utan specialpedagog och mitt kunnande och fokus är därför annorlunda, så vad kan 

jag? Hjälpa dem att bli bättre lärare? Vad innebär i så fall det? Kanske att tolka och omtolka 

olika situationer samt visa på nya sammanhang och sätt att se. Detta är dock sällan det som 

efterfrågas av lärarna vilket gör att min legitimitet ifrågasätts. 

”Den ena människan är visare än den andra, och att det är den visare som är måttet.” 

Jag kommer tydligt ihåg första gången det blev uppenbart för mig att läraryrket innehöll di-

mensioner i kunnande som inte var alldeles enkla att beskriva. Jag hade gjort en klassrumsob-

servation på order av min rektor och fann att den undervisande läraren bland annat brast i tyd-

lighet och stringens. Hon ändrade sina planerade aktiviteter så fort en elev uttryckte att det var 

tråkigt eller någon inte ville göra det hon sa. Detta resulterade i att lektionen blev fragmenta-

risk och det blev svårt att uppfatta innehållet som meningsfullt. Jag delgav läraren mina tan-

kar och hon tog dem till sig. Nästa gång jag var i klassrummet hade hon en helt annan appro-

ach – nu spelade det ingen roll vad eleverna sa – hon höll benhårt fast vid det hon tänkt även 

när det blev kontraproduktivt eftersom saker hände som hon inte kunnat förutse. När vi på 

nytt samtalade efter denna lektion förstod inte läraren alls vad jag menade med att hon behöv-

de vara lite mer flexibel beroende på hur situationer utvecklade sig – jag hade ju sagt precis 

tvärtom förra gången! Jag var mållös – jag hade inga ord att förklara den fingertoppskänsla 

som behövs för att veta när man som lärare behöver stå fast vid det man tänkt och när man 

behöver plocka upp saker som händer spontant i rummet. Jag kände att jag blev osäker, vad 

var det denna lärare saknade och vem var jag att ha synpunkter på det? 

        Enligt Platon säger Sokrates i dialogen ”Theaitetos” i Skrifter, Bok 4 (2006) att när det 

gäller frågan huruvida ett vin kommer att bli sött eller surt gäller bondens åsikt framför mu-

siklärarens och när det gäller frågan vad som kommer att vara ostämt och välstämt är musi-

kerns åsikt bättre än gymnastiklärarens och så vidare (178 d). I linje med detta resonemang 

kan jag i kraft av specialpedagog hävda att min åsikt om vad som kan betecknas vara ett mer 

funktionellt bemötande och organisering av en pedagogisk praktik är mer giltigt än en del 

undervisande lärares. Jag önskar verkligen att min legitimitet var så självklar.  

        Men vad består då min kunskap av? Förutom att vara uppdaterad på det senaste inom 

skolforskning så har jag kännedom om olika sätt att organisera undervisning samt verktyg för 

att underlätta lärandet hos elever med skilda förutsättningar. Kan jag mer? Molander (1996) 

talar om kunnande som en form av uppmärksamhet (a.a. s 11) hos duktiga praktiker och här 

känner jag att det direkt har bäring på det som hände under filmlektionen. Då uppmärksam-

mande jag att elevernas intresse och energi höll på att försvinna samtidigt som jag både gick 

runt för att hjälpa vissa elever och tog in vad filmen visade och berättade. Alexander tycktes 
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inte alls erfara samma sak. Detta kunnande som uppmärksamhet förefaller vara ett slags au-

tomatiserat görande av vissa saker som tillåter intresset att söka efter annat än det som precis 

är vid handen, jämförbart med hur en van bilförare kan låta blicken svepa över såväl sido- 

som backspegel, förutom att se framåt, för att tidigt uppmärksamma möjliga faror – hen be-

höver inte titta på hastighetsmätaren eller tänka på att snart växla eller dylikt. Molander 

(1996) talar framför allt om uppmärksamhet på skillnader (a.a. s 247) och jag tänker att detta 

kan komma till uttryck i att uppmärksamma avvikelse från det förväntade men då måste det 

finnas en stor repertoar av händelser att utgå från annars avviker det mesta från det ”normala”, 

det väntade. Man måste helt enkelt skaffa sig erfarenhet – men blir alla lärare bra med åren? 

Nytänkande och tradition – en omöjlig ekvation? 

Molander (1996) lyfter upp att livsvärld och tradition är knutna till det som inte uppmärk-

sammas medan kunskap är knuten till uppmärksamhet men att det paradoxalt nog är rutinen 

och traditionen som gör att uppmärksamheten kan fokuseras mot nyskapande genom att ta 

över ”rutingörande” och ”rutintänkande” och på så sätt ge plats för reflektion. Det är ett ex-

empel på en god (hermeneutisk) spiral där rutin och tradition ger en säkerhet i handlandet 

vilket medför att det man avser att göra lyckas ofta vilket i sin tur är stärkande för tilliten till 

sig själv (a.a. s 70). Tradition och rutin behöver därför inte stå i något enkelt motsatsförhål-

lande till uppmärksamhet och kunskap eller kunskapsbildning men de är heller ingen garanti, 

exempelvis kan lärare hålla fast vid ett visst sätt att handla och tänka och endast motivera det 

med att ”så har vi alltid gjort” och sålunda strunta i att undersöka om det är bra eller inte ur 

andra synvinklar (a.a. s 248). En del okunskap cementeras på detta sätt.  

        Förutom reflektion förefaller alltså förmågan att urskilja viktiga och avgörande skillna-

der, de skillnader som gör skillnad i motsats till dem som tillhör den normala variationen, 

vara en betydelsefull kompetens. Vilka dessa är kan emellertid inte enkelt skrivas ner och 

memoreras eftersom det skiljer sig från situation till situation.  En sådan kunskap tillhör i stäl-

let det som traditionellt har förts vidare och skapats genom föredöme. Det föredöme som 

härmas kan omtalas som coach, tränare, handledare och ibland jämför man med de traditio-

nella hantverksyrkenas mästare.  
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Kapitel 7 – I vilket jag frågar mig: ”Hur kan jag lära lärarna?” 

När mästaren undervisar lärlingen sker det inte i första hand språkligt, genom att mästaren säger något av 

formen ”Gör så och sedan si och så!”, utan genom att lärlingen iakttar hur mästaren gör och sedan gör li-

kadant. Visserligen ingår också en språklig kommunikation i lärandeprocessen; mästaren rättar lärlingen, 
påpekar fel och visar lärlingen hur han ska göra i stället. Dessa språkliga instruktioner spelar dock nor-

malt bara en begränsad roll i utlärandet. (Bohlin 2009, s 59) 

 

Handlandet – Imitation eller dressyr 

Docenten i filosofi Henrik Bohlin skriver i sin text ”Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp” 

(2009) att det finns en typ av kunskap i såväl vardagsliv som yrkespraktik som bara kan läras 

ut till andra genom exempel eftersom den inte låter sig formuleras språkligt och man därför 

inte kan överföra den via verbala instruktioner (a.a. s 68). En mindre erfaren yrkesutövare lär 

sig istället genom att följa den mer erfarna yrkesutövaren och försöka ta efter mästarens arbe-

te. Samhällsvetaren och filosofen Michael Polanyi hävdar i sin klassiska bok Personal know-

ledge – Towards a Post-critical philosophy (1998[1962]) att lärlingen underkastar sig mästa-

rens auktoritet då lärlingen litar på mästarens sätt att göra saker även om det är omöjligt att 

analysera och i detalj redogöra för vad det är som gör att det fungerar.       

To learn by example is to submit to authority. You follow your master because you trust his manner of 
doing things even when you cannot analyse and account in detail for its effectiveness. By watching the 

master and emulating his efforts in the presence of his example, the apprentice unconsciously picks up the 

rules of the art, including those which are not explicitly known to the master himself. These hidden rules 

can be assimilated only by a person who surrenders himself to that extent uncritically to the imitation of 

another. (a.a. s 53) 

Jag har länge hävdat att mästare-lärling-relationen är ett bra verktyg för specialpedagoger och 

därför tidvis prioriterat att planera och undervisa tillsammans med kollegor för att på så vis 

såväl utveckla mig själv som att stundtals fungera som en god förebild. Med åren har en viss 

osäkerhet smugit sig in i min övertygelse eftersom jag har svårt att tydligt se ett ändrat för-

hållningssätt hos mina kollegor trots att jag i en del fall har arbetat länge tillsammans med 

dem. Måste det kanske till vissa betingelser för att ett sådant lärande ska ske?  

        I boken Utmana, utforska, utveckla! (2010) hävdar författarna Caroline Liberg, Åsa af 

Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd med stöd av filosofen Lev Vygotskij att imitation 

visserligen är grunden för lärande men att det måste ske med förståelse. Ett djur kan genom 

att härma lära sig att göra mer avancerade handlingar än det annars skulle ha möjlighet till 

men dessa handlingar utförs utan medvetenhet om syftet. Det som sker i det fallet är att be-

tecknas som dressyr (a.a. s 78-79 ) och jag vill naturligtvis inte dressera mina kollegor. 

        Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryds (2010) distinktion mellan imitation och 

dressyr är egentligen från en diskussion om elever lär sig något när de skriver av texter från 
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nätet eller läroböcker men jag menar att resonemanget även är giltigt då ”texten” är ett hand-

lande som kopieras. Lärlingen kan lära sig ett mönster men det är inte möjligt att använda 

detta mönster på ett funktionellt sätt eftersom det krävs att man kan anpassa och justera 

mönstret efter det unika i varje situation, man måste kunna improvisera och inte blott kopiera. 

Dressyr leder alltså inte till lärande trots att det ytligt sett kan se ut att fungera vid ett enskilt 

tillfälle men lärlingen har inte tagit till sig och gjort kunskapen till sin egen.  

        Flera olika författare är inne på samma sak, idéhistorikern Sven-Eric Liedman hävdar 

exempelvis i boken Ett oändligt äventyr (2001) att kunskaper inte kan kopieras då det krävs 

ett visst motstånd i läroprocessen (a.a. s 253) och socialfilosofen Martin Buber (1932/1993) 

skriver att man inte endast kan efterhärma någons förfarande utan man måste även anamma 

sinnelaget och förmågan att göra sig en inre bild (a.a. s 115). Återigen verkar det alltså krävas 

någon form av reflektion, gärna i ett samtal med mästaren, det räcker inte att göra tillsam-

mans, och här har jag en möjlig förklaring till mina upplevda svårigheter att nå framgång i 

samarbetet med lärarna. Mitt deltagande i undervisningen har inte automatiskt varit kopplat 

till reflektionssamtal och de gånger lärare efterfrågat handledning har det sällan varit kombi-

nerat med klassrumsobservationer. När det gäller Alexander var våra samtal i och för sig 

ganska frekventa men mer av spontan karaktär och inte så strukturerade som de handled-

ningssamtal jag hade med några andra lärare. Då reflektion kräver frånvaro av omedelbart 

handlingstryck gav oss inte våra ”korridorsamtal” på väg till nästa lektion denna möjlighet.  

        Nu känner jag att jag blir alltmer intresserad att ta reda på mer kring mästar-lärling-

relationen – finns det fler betingelser som måste till för att den skall vara en framgångsrik 

metod när det gäller specialpedagogens arbete med lärare? Polanyis formulering att lärlingen 

underkastar sig mästarens auktoritet låter förstå att relationen är asymmetrisk i makthänseen-

de och samma förhållande finns även i analogin att härma i form av dressyr. Vilken roll spelar 

detta? Hur påverkar graden av frivillighet förändringsbenägenheten?  

 

Frivillighet och motivation –”Give them an offer they can’t refuse!” 

Professorn i arbetslivskunskap, Ingela Josefsson beskriver i sin text ”The nurse as engineer” i 

boken Knowledge, Skill and Artificial Intelligence (Göransson & Josefson red. 1988) hur en 

nyutexaminerad osäker sjuksköterska vid en psykiatrisk avdelning upptäcker att ett av de mer 

erfarna sjukvårdsbiträdena har en särskild förmåga att sprida lugn omkring sig. Sjuksköters-

kan försöker därför hålla sig nära sjukvårdsbiträdet och genom att iaktta henne lär hon sig hur 

hon själv kan uppträda i situationer som hon tidigare fann obehagliga och hotfulla. I detta fall 

skedde lärandet utan att sjuksköterskan och biträdet explicit diskuterade olika beteenden mot 

patienterna utan biträdet fungerade som en mästare och sjuksköterskan som lärling som ge-
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nom en sorts efterhärmning tog till sig biträdets kunskap (a.a. s 27).  

        Här sökte sjuksköterskan frivilligt upp en ”mästare” och hon var mycket motiverad att 

förändra sig då hon upplevde att hennes egna kunskaper och bemötande inte var adekvata 

eller tillräckliga. Dessa betingelser kan vara avgörande och när jag tänker på min vardag inser 

jag att det sällan är så. Nästan undantagsvis har förvisso mina kollegor bett om hjälp i de fall 

jag är med dem i klassrummen, Alexander sa exempelvis uttryckligen att han ville att jag 

stannade under filmlektionen. I de flesta fall har dock inte lärarna då ambitionen att få redskap 

för att förändra sitt eget agerande så att ”färre barn faller i vattnet” utan det handlar mer om 

att jag som specialpedagog ska hjälpa till att anpassa eleverna till den rådande undervisning-

en, ”att lära de som håller på att drunkna att simma eller ge dem en flytväst”. Det var nog 

även Alexanders önskan. I en del fall söker lärare trots allt upp mig för att få handledning 

kring hur man ska tänka runt en viss elev eller organisera sin undervisning för att möta ele-

vernas behov. Det händer emellertid att denna handledning är mycket starkt rekommenderad 

eller till och med beordrad av rektor efter att hen fått signaler från föräldrar eller elever att 

något måste förändras i den pedagogiska praktiken. Hur påverkar detta viljan att låta sig un-

derkastas en auktoritet?  ”Att ingå i en dialogrelation kan ingen åläggas. Svara är icke något 

man skall, det är något man kan” skriver Buber (1932/1993, s 105). Varken jag eller rektor 

kan således tvinga mina kollegor till en genuin lärande dialog även om de formellt kan beord-

ras att få handledning av specialpedagogen, de kan anbefallas att fysiskt infinna sig men det är 

inte tillräckligt – den egna drivkraften saknas när lärarna egentligen inte haft något val.  

 

”Tryggare kan ingen vara…” 

Precis som lärarna gärna förlägger problemet till eleverna kan det vara snubblande nära att jag 

själv som specialpedagog placerar hela problemet hos lärarna, parallellprocessernas eviga 

sanningar är lika ofrånkomliga som att skuggan följer solen.  Om man vill förändras måste 

man först erkänna för sig själv att man upplever en brist på kunskap. Man måste dessutom stå 

ut med att inte säkert veta i förväg om det blir bättre genom att pröva ett nytt sätt, det finns 

inga garantier. Detta gäller självklart de undervisande lärarna i förhållande till eleverna men 

smärtsamt nog även min egen relation visavi lärarna. För att våga språnget måste det finnas en 

grundtrygghet som vi sedan stundtals kan lämna och improvisera utifrån. 

         Trygghet är ett fundamentalt behov hos människan. Enligt den amerikanska psykologen 

Abraham Maslow kommer det som ett andra steg av fem i den behovshierarki han skapade 

(Pedagogisk uppslagsbok 1996). Ett sätt för mig att hantera världen när den är i gungning är 

att städa. Jag finner det på gränsen till terapeutiskt att höra det rasslande ljudet i dammsugaren 
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när smågrus och smuts avlägsnas från mitt hem. Detta sätt att tillfredsställa mitt kontrollbehov 

verkar inte vara unikt om man får tro forskarna vid etnologiska institutionen i Lund, Jonas 

Frykman och Orvar Löfgren (1979): ”Genom att återställa ordningen, vilket ju är målet för 

varje städning, så reorganiserar vi vår närmiljö, definierar världen så som vi vill ha den. Städ-

ningen har således både en praktisk aspekt och en symbolisk som handlar om vårt behov av 

att ha fast fäste i den värld där vi lever” (a.a. s 140). 

        Alla städar sig nog inte lugna men behovet av trygghet är detsamma. Sjuksköterskan i 

det ovan beskrivna exemplet kände sig säker när hon var tillsammans med biträdet och kunde 

då öppna upp för att försöka hitta ett fungerande förhållningssätt och mer än en gång under 

mitt yrkesliv har elever beskrivit att de lärare jag undervisar ihop med beter sig annorlunda 

när jag är med på lektionerna. Är man flera pedagoger i ett klassrum känner man sig ibland 

tryggare och kan då lättare släppa kontrollen och gemensamt undersöka alternativa pedago-

giska handlingar. Under filmlektionen var vi visserligen två pedagoger i lektionssalen men 

kanske upplevde Alexander ändå inte att han var trygg. Tvärtom bidrog jag kanhända med 

mitt agerande att själv ”ta över” delar av lektionen att han i stället tyckte att hans egen lärar-

kompetens blev ifrågasatt. Så här i efterhand framstår det som självklart – om någon tog över 

en lektion jag själv förväntades hålla så tror jag nog att jag kraftigt skulle ifrågasätta min egen 

kompetens och vackla i min lärarroll – men just då var jag förblindad av min strävan att för-

söka få Alexander att se lektionen som jag såg den, vilket inte är konstigt. ”Nuet fungerar som 

blinda fläcken i ögat” skriver multikonstnären och författaren Ernst Billgren i sin underfundi-

ga bok Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor (2008). Man kan bara få syn på nya 

saker om man tittar vid sidan om och här är nog tidsavståndet en förutsättning.    

        Molander (1996) skriver att brist på självförtroende är ett hinder för att såväl tillägna sig 

ny kunskap som att låta den kunskap man redan besitter komma till uttryck. Man kan börja 

misstro sitt eget handlande vilket kan få till följd att självförtroendet minskar. Å andra sidan 

kan även alltför mycket självförtroende vara ett hinder för inlärning (a.a. s 53) så även i detta 

fall verkar Aristoteles gyllene medelväg (1993[1967]) vara att föredra. Detsamma gäller för-

hållandet mellan uppmuntran och kritik. ”Kravlös bekräftelse utgör inte och ger inte förståel-

se. Det är rörelsen och spänningen mellan bekräftelse, och därmed tillit, och omprövning, och 

därmed ett kritiskt förhållningssätt, som leder till kunskap” (Molander 1996, s 261). 

        Under ett reflekterande handledningssamtal finns denna möjlighet till såväl att bekräfta 

det goda som att kritiskt undersöka det som inte fungerar, reflektion öppnar således även för 

osäkerhet vilket kan vara en orsak till att det ibland finns ett visst motstånd mot handledning – 

det handlar inte enbart om brist på tid, det kan vara lite smärtsamt och arbetsamt också. Gun 
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Mollberger Hedqvist skriver i sin avhandling Samtal för förståelse (2006) att avgörande för 

om ett samtal blir gott eller inte är hur vi möter och förhåller oss till de utmaningar som sam-

talet ställer oss inför, ”hur vi kan ta emot det ansvar som samtalet innebär” (a.a. s 77).  

Låt oss leka skola 

Under gynnsamma omständigheter kan ett handledningssamtal likna leken när den är som 

bäst – med en pendling mellan spänning och trygghet, krav och bekräftelse. Kanske hade 

filmlektionen blivit annorlunda om Alexander och jag gett oss tid att i förväg haft en dialog i 

denna anda – lekt med tanken: ”om si så kanske så eller vad tror du?”. Vi ett sådant tillfälle 

kunde vi båda fått motivera våra olika tankar kring lektionens innehåll och form. 

         Ända sedan min egen utbildning till lärare i början av 80-talet har jag ständigt burit med 

mig tre frågor; Vad ska jag låta mina elever göra idag? Vad är det bra för? Hur vet jag det? 

Detta motsvarar kanske Molanders inställning att ett kunnigt handlande är lika med ett hand-

lande med goda skäl (1996, s 241). Om ett förfaringssätt skall väljas framför ett annat och 

betraktas som bättre eller mer riktigt måste jag kunna rättfärdiga det. Endast ett berättigat age-

rande kan anses som kunnigt och Molander menar att en sådan bedömning görs efter eller i 

handlandet men jag tror att man även i förväg kan experimentera med olika idéer.  

        Denna typ av samtal har jag tyvärr alltför sällan även om de förekommer. I skolans stres-

sade tillvaro, där handlingstvånget är stort, är det emellertid av rent överlevnadsstrategiska 

orsaker ofta görandet snarare än tänkandet som ställs i förgrunden. Av den orsaken funderar 

jag om att mästare-lärling-lärandet är ett ofullständigt redskap eftersom det kan förstärka fo-

kuseringen på handlingen – hur man ska göra i olika situationer. Det finns redan i skolans 

värld ett kaos av precisa idéer, ett stort utbud av utbildningar och böcker vars oprecisa visdom 

ger rationella lösningar på irrationella problem och här finns en fara. Segolsson (2011) menar 

att ett starkt argument visserligen kan fungera som vägvisare vidare i en dialog, men det finns 

även en risk att samtalet stängs om det utvecklas till en kamp där vinnaren får sista ordet. 

”Till skillnad från en diskussion är en förutsättning för att komma förbi ändlighetens skuggor, 

och för att deltagarna i en dialog ska vidga sina horisonter, är att ingen anser sig själv (eller 

någon annan) sitta inne med en fullödig förståelse av det som avhandlas. Samtidigt måste den 

egna förståelsen lyftas fram, men det handlar då snarare om bidrag till en större helhet än att 

lägga beslag på frågans komplexitet” (a.a. s 167).  

        Det verkar som min inställning – mitt sätt att vara – möjligtvis är viktigare än vad jag 

säger eller vad jag gör. Det är dags att sätta min egen pedagogisk hållning i förgrunden.  
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Kapitel 8 – I vilket jag frågar mig: ”Kan jag lära något av lärarna?” 

 
Men bildning måste komma inifrån med en vilja att förändras som person och det som institutionaliserade 
utbildningar kan bidra med är att bereda möjlighet för detta. Det handlar bland annat om klokskap och 

omdöme (fronesis), där självuppfattning och synen på den Andre spelar en viktig roll för hur den levda 

världen uppfattas och för viljan att möta det främmande/…/ Bildning kan med andra ord inte enbart ses 

som att veta något, utan det är lika mycket ett sätt att vara. (Segolsson 2011, s 199-200) 

 
Hållningen – Risken eller möjligheten att förändras 

Segolsson (2011) skriver om vikten av att inte betrakta andras tolkningar som misstag eller 

felaktiga utan som likvärdiga de egna. Kanske är de i själva verket ett rimligt sätt att betrakta 

saken med utgångspunkt taget i de förutsättningar som finns (a.a. s 158). Jag kommer att tän-

ka på ett citat ur Mark Haddons bok Utslag av oro (2006) 

 

Var det inte det som det innebar? Att vara god. Man behövde inte borra brunnar i Burkina 

Faso. Man behövde inte ge bort sitt soffbord. Man behövde bara se saker ur andras synvinkel. 

Komma ihåg att de var människor. (a.a. s 205) 

”Att se saker ur andras synvinkel...” – just det! Genom åren har jag skaffat mig mycket rutin 

och erfarenhet och vet egentligen vad som är viktigt att tänka på i möten och samtal, exem-

pelvis att motparten känner sig lyssnad på och bekräftad. På så sätt kan man lyckas skapa en 

atmosfär av trygghet och tillit. Men om jag egentligen vet allt detta, varför har jag inte lyckats 

bättre? När jag nu exempelvis ser tillbaka på filmlektionen inser jag att jag aldrig riktigt för-

sökte sätta mig in i Alexanders situation, jag var inte genuint nyfiken på vilka tankar han 

hade! Varför inte? Handlar det om det som pedagogikprofessor Sharon Todd (2008) beskriver 

som ”förvåningens traumatik”? En rädsla för att sätta självidentiteten på spel, att ställas inför 

möjligheten, eller risken, att bli förändrad (a.a. s 60). 

        I gynnsamma fall går man in i ett samtal med viljan att överskrida sitt personliga per-

spektiv och samtalarna utvecklar gemensamt ett nytt synsätt genom en syntes som integrerar 

och bygger vidare på olika aspekter som blivit synliggjorda.”Det som är speciellt med kun-

skap byggd på detta sätt är att ingen av samtalarna hade kunnat komma fram till den på egen 

hand. Det är kollektiva lärprocesser som skapar synergieffekt” (Wilhelmson & Döös 2005, s 

22). Men vad händer ifall jag inte vill förändras eller ändra uppfattning i en fråga? Jag kanske 

anser att jag har ”rätt” och mina kollegor ”fel” i sitt sätt att resonera när det gäller bemötande 

av elever i behov av särskilt stöd? Om jag ska förändra mig måste jag dessutom ändra den 

idealiserade bild jag har av mig själv. När glappet mellan vad jag gör och vem jag egentligen 

vill vara blir för stort glider lätt likgiltigheten in. 

        Ibland är jag inte ens medveten om att jag väljer bort att förända mig och just de omed-

vetna ställningstagandena är särskilt problematiska eftersom de inte är tillgängliga för kritiskt 



Marie Åhrling-Nykvist 

 

26 
 

granskande och reflekterande på samma direkta sätt som de medvetna valen. Enligt Gadamer 

(1977)  kan jag dock med hjälp av tidsavståndet och frågornas friktion ifrågasätta en del av 

mina för-givet-tagna sanningar, mina för-domar (a.a. s 94-96), även om andra delar ligger 

höljt i dunkel för mitt medvetandes svepande spotlight. Om jag vill försöka belysa filmlektio-

nen behöver jag således ställa mig olika frågor som exempelvis: Var jag öppen för att föränd-

ra min syn eller var jag upptagen med hur jag skulle få Alexander att överta mitt synsätt? Var 

en sammansmältning mellan våra förståelsehorisonter möjlig? I så fall hade nog jag som spe-

cialpedagog det största ansvaret för att se till att det skedde. Hade jag redan fördomen att 

Alexander gärna förlade problemet hos eleverna och inte hos undervisningen och hur påver-

kade detta i så fall min förståelse för vad som skedde? Kanhända skulle ett samtal vidgat både 

Alexanders och min förståelsehorisont. Om vi haft en saklig dialog där våra motstridiga upp-

fattningar hade möjlighet att mötas – Alexanders att eleverna var bekväma och min att lektio-

nens innehåll var mindre väl anpassad efter den aktuella elevgruppen – kunde kanske våra 

olika förståelsehorisonter mötts och sammansmält och vi hade båda fått syn på nya saker. 

 

Dialogen som förhållningssätt – från visshet till visshet och kanske vishet 

Segolsson (2011) framhåller att den moderna formen av den sokratiska dialogen är en grund-

läggande bildningsform som hör nära samman med hermeneutiken. I en sådan dialog går inte 

deltagarna från ovisshet till visshet utan från visshet till visshet skriver Buber (1932/1993, s 

27) och detta kan jämföras med hermeneutikens beskrivning av hur den förförståelse jag går 

in med i en situation blir till en förståelse som sedan blir en ny förförståelse i nästa situation. 

Jag uppfattar världen på ett visst sätt och för varje ny sak jag erfar så förändras min visshet 

och blir kvalitativt annorlunda än den visshet jag hade innan. Den dialogiska kunskapens öp-

penhet kan således jämställas med den hermeneutiska spiralen. I båda fallen kommer ingen 

slutlig förståelse eller kunskap i fråga utan den genuina dialogen söker i stället ”oändligheten i 

en ändlig fråga” (Segolsson 2011, s 167). 

        Tolkning och dialog hör intimt samman då våra tolkningar inte kan prövas mot andra 

tolkningar utan dialog där motstridiga uppfattningar har möjlighet att mötas. En saklig dialog 

kan öppna upp för att deltagarnas förståelse vidgas i det som Gadamer (1977) benämner som 

att olika förståelsehorisonter möts och sammansmälter (a.a. s 104). På så sätt skiljer sig ett 

genuint dialogsamtal radikalt från att diskutera – det vill säga bryta isär – som Buber så träf-

fande beskriver är ”den besynnerliga sport som människor som begåvats med en viss tanke-

förmåga ägnar sig åt” (1932/1993, s 14) där den med det bästa argumentet vinner. Samtliga 

deltagare i en äkta dialog måste tvärtom avhålla sig från att resonera i termer av ”rätt” och 
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”fel” och i stället utgå från att var och en av deltagarna bär på sin egen förståelse av lärobjek-

tet (Segolsson 2011, s 178). Alla bör vara inställda på att lära sig något nytt och därmed riske-

ra att bli förändrade som personer eftersom ”[a]tt tänka är att förvandla sig själv” (Sá Calval-

cante Schuback 2006, s 156). Det tillhör således själva dialogens väsen att alla som ingår både 

formar varandra och omformas av varandra i ett gemensamt och ömsesidigt företag, vi blir 

varandras lärare. 

 
I genuin kommunikation råder alltid en genuin osäkerhet. Jag vet inte vad jag sagt innan du har svarat och 

du vet inte vad du har sagt innan jag har svarat. Du visar mig vad jag har sagt och jag visar dig vad du har 

sagt. (Asplund 1987, s 45) 

 

För att mina handledningssamtal ska närma sig denna äkta dialog krävs såväl ett uppmärk-

samt lyssnande som en förmåga och vilja att ompröva mina egna föreställningar. Har jag det? 

”En expert har inte upphört att lära sig” skriver Molander (1996, s 47) men är jag som speci-

alpedagog exempelvis verkligen beredd att i efterhand se eleverna under filmlektionen som 

bekväma? Nej, men jag kan nu i backspegeln se att mitt handlande – att ta över initiativet på 

lektionen – kanske skapade en osäkerhet hos Alexander vilket kan ha bidragit till att hans be-

nägenhet att titta på sitt eget agerande drastiskt minskade. En genuin dialog hade möjliggjort 

att vi båda överskridit våra fördomar och förmått oss att se bortom det vi tyckte var entydigt, 

om än att det var olika saker. Men just detta är en förutsättning i en dialog då det är med hjälp 

av andra som utveckling sker när det man varseblivit visar sig kunna ha fler möjliga tolkning-

ar.  

 

Olikheter är möjligheter 

Vår tolkning av det främmande sker med utgångspunkt i det som redan är bekant, i vår för-

förståelse, som formats av våra erfarenheter. Men det kan inte enbart vara välkänt. 

 

I absolut mening kan inte det främmande vara helt främmande, eftersom vi då aldrig skulle upptäcka det 

som just främmande. Det är i stället något som avviker från det som redan är känt men som har en del av 

det kända i sig – ett ljud, ett föremål, innehållet i en text etcetera. Likväl får inte det främmande reduceras 

till att vara en avbild av det kända, utan det handlar om en öppenhet där det främmande får vara främ-

mande på sina egna villkor och där vår förståelse av det främmande sker i ständiga uppbrott från det som 
redan är känt. (Segolsson 2011, s 119-120) 

 

Dialogen behöver således kvalitativt skilda uppfattningar med en viss grad av motstånd och 

spänningar för att den ska vara kreativ annars behövde vi inte samtala om dem och ingen ut-

veckling eller lärande skulle ske. Problemet är inte de skilda uppfattningarna utan svårigheten 

ligger i att lämna samtalet med vetskapen att absolut kunskap om något inte är uppnådd. ”Det 

gäller att frånsäga sig den pan-tekniska lusten eller vanan att bli ’färdig’ med varje situation” 
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skriver Buber (1932/1993, s 116). Alexander och jag kunde lärt oss mycket om oss själva och 

undervisning utan att vi behövde bli överens – en spännande tanke! Eftersom vi båda hade 

våra alldeles egna erfarenhetsförråd hade vi riktat vår respektive uppmärksamhet mot skilda 

aspekter av lektionen – jag upplägget och Alexanders förhållningssätt medan Alexanders 

uppmärksamhet var riktad mot elevernas beteende.  

        Även om målet är att få våra horisonter att mötas och smälta samman, så är det värt att 

måna om olikheterna och då gäller det att respektera det egna ordet lika mycket som att ta 

hänsyn tas till den andres. Segolsson (2011) skriver att en tolkningskonflikt kan vara nödvän-

dig för att undvika risken att hamna i ett ensidigt bekräftande utan kritisk blick. Det hade med 

andra ord varit nödvändigt att lyhört pendla mellan att å ena sidan erkänna och respektera 

Alexanders uppfattning, å andra sidan att föra fram min egen, för att vår dialog skulle blivit 

kreativ. En utvecklande dialog måste alltså öppna för ett tolkningsutrymme som inte uteslu-

tande bygger på gemensam förståelse utan det gäller snarare att lära sig att ta till vara på kri-

tiska infall genom olika tolkningar (a.a. s 181). Detta är emellertid inte självklart. Vårt behov 

av bekräftelse och oro att inte få tillhöra kollektivet gör att det finns en utbredd konflikträdsla.  

        Eftersom skiljaktigheter i sakfrågor är en förutsättning för lärande är det viktigt att sam-

talet ställer innehållet i centrum och inte lägger fokus på ett personligt plan. Kanske är detta 

extra svårt i läraryrket då man till så stor del använder sig själv som redskap och yrkesrollen 

och personen är så tätt sammankopplade. Att man i Sverige använder ”du” och förnamn när 

man talar med sina lärare har många positiva sidor men distansen mellan lärarrollen – funk-

tionen – och (privat)personen minskar också. Kvaliteten i en dialog måste grundas i ett etiskt 

förhållningssätt där det gäller att kunna kritisera på ett sådant sätt att inte den andre blir tyst. 

Därför har samtliga deltagare ett stort ansvar för hur de egna uppfattningarna förs fram (Se-

golsson 2011, s 181). Dessutom behöver man fundera på hur man tar emot det den andre 

framför. Tyvärr tror jag Alexander kände att jag inte respekterade hans uppfattning att elever-

na var ”bekväma” och han kände säkert av min ovillighet att undersöka hur lektionen hade 

tett sig från hans perspektiv. Jag var inte tillräckligt nyfiken och frågande. 

 

”Hur kan en broms sätta fart?” och andra frågor som väcker för-undran 

”Frågvisheten är en dygd. De flesta frågor leder ingen vart, och så måste det vara. Tio frågor 

utan vettigt svar kan öppna vägen för en elfte som förändrar världen, eller åtminstone världs-

bilden” skriver Liedman (2001, s 29). Det är således inte svar som utgör drivkraften i en kun-

skapsprocess utan frågor, undran, problem och viljan att göra någonting för att besvara frå-

gorna eller lösa problemen. Segolsson (2011) menar att frågan bär på två dimensioner, ”det 
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första är frågan till det okända eller det som ska tolkas och det andra är frågan till det svar 

som vi tror oss funnit” (a.a. s 176). Sålunda bildar också frågor och svar en hermeneutisk spi-

ral där även frågorna utgår från en för-förståelse – en för-undran (Molander 1996, s 70). Jag 

minns att Sokrates kallade sig själv för en broms som ville väcka liv i medborgarna men av 

andra beskrevs som en darrocka som förlamar och bedövar. Sokrates själv erkände att denna 

likhet passade bra under förutsättning att det stod klart att darrockan förlamar andra genom att 

själv förlamas. Han hävdade att han inte gjorde andra förlamade genom sina frågor utan att 

han snarare smittade dem med sin egen häpnad eftersom han själv inte visste svaren (Arendt 

1997, s 56). Att förundras och bli perplex är första steget i reflektionsprocessen. 

 

I handlandet, det tänkande erfarandet, uppstår emellanåt ett brott. Till exempel när det vanliga handlandet 
inte fungerar eller när något går fel. I dessa lägen blir vi medvetna om situationen på ett nytt sätt. Vi blir 

perplexa och börjar reflektera. (Hjertström Lappalainen & Schwartz 2011, s 107-108) 

 

Våra kunskaper är liksom vår livsvärld ofta oreflekterade och vi ser dem sällan som tillfälliga 

utan oftare som för evigt giltiga och riktiga. När vi varseblir det vi redan känner till har vi 

inga problem När vi däremot inte känner igen det vi förnimmer eller något avgörande händer 

som på ett eller annat sätt ifrågasätter våra kunskaper uppstår ett brott på det för-givet-tagna. 

Att aktivt söka efter dessa är därför av avgörande betydelse eftersom det är i ifrågasättandet 

av våra erfarenheter som ny kunskap uppstår – när vi får anledning att ställa oss frågande till 

det vi uppfattar eller upplever. Samtidigt är osäkerheten som störst vid dessa tillfällen och 

följaktligen mitt hus aldrig så välstädat som då.   

        Kunskap kräver frågor men frågor kan även hämma en bildningsprocess om de uppfattas 

såsom ifrågasättanden.  Människors kunskap och deras egen tro på den är ofta en viktig del av 

den egna identitet och i lärares fall är detta nära kopplat till yrkesidentiteten. Ifrågasättande av 

kunskapen kan då lätt bli ett ifrågasättande av personen. Jag behöver alltså fundera över hur 

jag formulerar mina frågor och vad min avsikt är. Mina intentioner tror jag är avgörande – om 

de frågor jag ställer är genuina eller om jag endast maskerar mina redan intagna åsikter i form 

av frågor för att det ska låta bättre. 

 

”I have a dream…”   

 ”Att uppnå ett mål är att döda en dröm” (Kärborg 2011) så man bör uppenbarligen vara för-

siktig med vad man strävar efter. Min målsättning när jag handleder och arbetar tillsammans 

med lärare är emellertid att de, liksom jag själv, ska sluta att lyssna på de enkla lösningarnas 

lockande toner. ”En skola för alla” är inget mål utan en riktning och längs vägen på denna 

resa följer att problem inte ensidigt kan förläggas vare sig hos elever, lärare eller ”samhället” 
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utan många faktorer påverkar den komplexa verkligheten som lärare har att verka i. Dock 

finns det alltid möjligheter till utveckling inom de befintliga ramarna.  

        I ett drömscenario hade Alexander efter filmlektionens slut konstaterat att han behövde 

fundera på vilka verktyg eleverna saknade och hur han skulle kunna arbeta med det. Han skul-

le varit glad över de reflektioner som eleverna faktiskt gjorde och ställt frågor kring hur han i 

framtiden kunde få fler elever engagerade. Kanske skulle han öppnat upp för frågan hur han 

kan lära eleverna att ta ut viktiga fakta och sammanfatta eller bett mig om förslag på en tid då 

vi tillsammans kunde reflekterat över hur eleverna kunde fås att vara mer koncentrerade. Jag 

själv skulle bekräftat saker jag fann att Alexander lyckats med under lektionen, såsom att han 

behöll sitt lugn och inte visade sin irritation. Jag hade framför allt efterfrågat hans upplevelser 

av det som hände. Tillsammans kunde vi säkert också skrattat åt någon incident eller kom-

mentar som yttrats och varit ense om att det dels fanns saker vi behövde fundera på tillsam-

mans och dels frågor rektor måste vara delaktig i. Efter vårt samtal hade jag och rektor fört en 

dialog kring hur vi skulle lägga upp Alexanders fortbildning samt diskuterat om det fanns 

möjlighet till mindre grupperingar för att möjliggöra för Alexander att bättre stödja eleverna.  

 

När jag vaknade var dilemmat fortfarande där 

Den genuina frågan visar på en öppenhet att förstå saken på ett kvalitativt annorlunda sätt och 

kräver att man är medveten om att den kanske inte kan besvaras (Segolsson 2011, s 153). I 

dessa fall bär frågan ändå på fördelen att den hjälper oss att vidga våra horisonter och därmed 

skänker den nya perspektiv (a.a. s 174-175). Detta gäller i hög grad min essä som nu börjar 

närma sig sitt slut och jag är tvungen att lämna samtalet med mig själv med vetskapen om att 

absolut kunskap inte är uppnådd. Dilemmat finns kvar, det har inte lösts upp.  

 

Utflödet av den sanna mening, som är nedlagd i en text eller i en konstnärlig skapelse, kommer emellertid 

aldrig någonstans till ett slut, utan är verkligen en oändlig process. Det elimineras inte blott nya felkällor, 

så att den sanna meningen filtreras ut ur all slags grumlighet, utan det uppstår ständigt nya källor till för-

ståelse, som uppenbarar oanade meningssammanhang. (Gadamer 1977, s 95-96) 

 

Denna frånvaro av fulländning är i mina ögon inte något negativt utan utgör en utmärkt driv-

kraft för mig att vilja söka vidare och utvecklas ytterligare – att börja något nytt.  
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Kapitel 9 – I vilket jag försöker att i slutsatserna se början till något nytt 

Var och en som så mycket som försökt att skriva ett vykort vet 

att skriva är att förminska det upplevda, 

att upphäva det självklara. (Malmsten 2002, s 28) 

 

Sammanfattning 

Jag påbörjade mitt skrivande med målsättningen att försöka finna ut vad jag ska göra för att få 

mina kollegor att inta ett mer inkluderande förhållningssätt. Jag undrade om det fanns verktyg 

som passade mina intentioner bättre än att enbart vara ett föredöme. Till bakgrundsbilden hör 

att mina kollegor och jag ofta har ganska olika agendor beträffande vad som eftersträvas när 

man undervisar tillsammans; som specialpedagog är jag ute efter ett ändrat förhållningssätt 

och en utveckling av den pedagogiska praktiken, ”så att inga elever ramlar i vattnet”, medan 

lärarna istället önskar att jag tar hand om de elever som ”trillat i och lär dem simma eller ger 

dem en flytväst”. Denna mer kompensatoriska uppgift har traditionellt legat på speciallärarna 

och mina kollegor gör sällan en distinktion mellan de båda professionerna. De kallar mig 

ömsom för speciallärare och ömsom specialpedagog och använder begreppen synonymt vilket 

gör att förutsättningarna för mitt arbete blir lite extra utmanande, våra förståelsehorisonter 

ligger långt ifrån varandra. Vad som är slående är dock att både jag som specialpedagog och 

de undervisande lärarna vill förändra någon annan – jag lärarna och lärarna eleverna – utan 

att vi kanske är medvetna om att detta inte kan ske utan att vi själva också måste förändras.  

        Som specialpedagog har jag till uppgift att förverkliga visionen om ”En skola för alla” 

där ett inkluderande förhållningssätt är avgörande. Genom åren har jag därför försökt lyssna 

till hur mina kollegor talar om sina elever och om sin undervisning – om de förlägger proble-

men hos eleverna, alternativt till deras hemsituation, eller om de är öppna för att undersöka 

om det är det egna pedagogiska handlandet som kan ändras. När jag har märkt en förändring i 

det talet tycker jag mig ha nått en framgång. Under detta arbete har jag dock slagits av vikten 

att även lyssna till mitt eget inre tal – var jag själv förlägger orsakerna till olika problem. 

        Mina reflektioner tar avstamp i en beskrivning av en egen upplevd händelse – en ganska 

vardaglig situation – ”another day at work”. Den är sprungen ur en uppgiven känsla av att jag 

i mitt arbete tillsammans med en lärare, Alexander, stod och stampade på samma ställe. Jag 

hade haft en tanke att jag skulle fungera som en god förebild i olika undervisningssituationer 

och att Alexander skulle ta efter mitt förhållningssätt och tänkande runt händelser som upp-

stod i vardagen. Jag såg dock inga direkta tecken på utveckling i hans sätt att reflektera utan 

tyckte att resonemanget var ganska likartat varje gång problem uppkom. Jag började ifrågasät-

ta om en mästare-lärling-relation var ett bra verktyg för mig som specialpedagog. Kartan 
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överensstämde inte längre med verkligheten – det var dags att rikta in mina känselspröt mot 

mitt för-givet-tagna universum och försöka uppfatta andra, kanske mer subtila signaler. 

        I essän har jag sedan försökt granska vilka praktiska kunskaper jag själv kan utveckla för 

att få lärare att inta ett mer inkluderande förhållningssätt. Då lärares möjligheter att göra ett 

gott arbete emellertid är avhängigt de ramar som sätts av politiska beslut så vore det intressant 

att i en framtida forskningsuppgift studera specialpedagogens roll i förhållande till organisa-

tion, skolledning och inte minst utbildningspolitiken, denna och den pedagogiska forskningen 

verkar för närvarande inte bara gå i otakt utan åt helt olika håll. I det sammanhanget tror jag 

det skulle vara intressant att använda Ludwig Flecks kunskapsteori om tankestil och tankekol-

lektiv (Ekström von Essen 1998; Persson & Persson 2012, s 76-79).   

 

Specialpedagogen som politisk aktör – Mot framtiden och vidare… 

Mitt metodval, att skriva en vetenskaplig essä, möjliggör för mig att få vara lite extra prövan-

de eftersom man där kan få ”spekulera också om sådant som man inte kan belägga fullt ut” 

och ”man behöver inte täppa till varje hål i sin argumentation” (Mazzarella 2011, s 130). Jag 

vill utnyttja detta till att redan nu resonera lite kring vilka vidare implikationer jag ser att spe-

cialpedagoguppdraget har. En färsk rapport från Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 

2013 kommer, enligt ett pressmeddelande på deras hemsida (http://www.skolverket.se), till 

slutsatsen att skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och 

sannolikt har det fria skolvalet bidragit till denna utveckling. Även Kumashiro (2012) skriver 

att aktuella trender, som marknadsbaserade reformer skapar överväldigande hinder för att 

uppnå en rättvis utbildning för alla barn. Men är detta enbart negativt eller finns det grupper 

som tjänar på att klyftorna ökar?  

        Det har kanske alltid funnits människor som intuitivt anat att ojämlikhet är destruktivt 

för samhällen men det är först på senare år som exempelvis de brittiska forskarna Richard 

Wilkinson och Kate Pickett mycket detaljerat kunnat mäta dess effekter. I sin bok Jämlik-

hetsanden: därför är jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen (2010) sammanfattar 

de sin omfattande undersökning och resultaten är både mycket skrämmande och överraskan-

de. Skrämmande eftersom ojämlikhetens skadeverkningar visar sig vara långt större än vad 

man hade kunnat föreställa sig och överraskande eftersom den verkar drabba alla! Inte bara de 

fattiga utan också de rika får betala ett högt pris i form av sämre hälsa och kortare liv. 

        Även den stora brittiska undersökningen CPR (Cambridge Primary Review) tar upp kon-

sekvenser som ojämlikhet i ett samhälle får och då specifikt kopplat till utbildningskvaliteten. 

Detta treåriga projekt, som leddes av Cambridgeprofessorn Robin Alexander, hade som syfte 
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att undersöka de sex första skolårens undervisning och sedan formulera rekommendationer till 

politiker och skolfolk. De aspekter som man undersökte var nästan heltäckande. Det handlade 

om mål, läroplan, pedagogik, utvärdering och betyg men också skolorganisation, lärarkårens 

utseende, lärarutbildning, resursfördelning och skolpolitik. 11 rekommendationer ges i slut-

rapporten Children, their World, their Education varav den första gäller vikten av att minska 

klyftorna i samhället när det gäller ekonomiska resurser, välfärd och tillgång till utbildning 

(Thavenius 2011). Resultaten från undersökningen diskuterades ganska intensivt av svenska 

skolforskare i den digitala tidningen Skola och Samhälle (Bergöö 2011; Thavenius 2011) för 

ett par år sedan men förvånansvärt nog inte i så många andra forum. 

        CPR är intressant ur flera aspekter. Bland annat framkommer där att så kallade baskun-

skaper – vanligen läsning, skrivning och matematik – inte är något skilt från andra kunskaper 

och förmågor utan tvärtom gäller det att skapa sammanhang för eleverna och att fokusera in-

nehållet. Att ofta testa eleverna på olika sätt ses dessutom som direkt kontraproduktivt (Ber-

göö 2011). Detta är något som även tas upp i en bok om skolundret Finland, Lärdomar från 

den finska skolan (Sahlberg 2012). Det visar sig att i detta framgångsland på skolområdet så 

har man valt att utveckla skolornas kapacitet i stället för att testa eleverna till förbannelse, 

nationella prov är exempelvis inte aktuella förrän i slutet av gymnasiet. Fler skillnader är att 

man inte använder sig av skolinspektioner, standardiserade läroplaner, resultatansvar eller 

konkurrens för att förbättra undervisningen – variationen i de finländska skolornas resultat är 

trots detta mindre än fem procent. I stället har man satsat på att öka lärarskickligheten genom 

en forskningsbaserad lärarutbildning som har lika hög status som utbildningarna i medicin 

och juridik. En annan viktig poäng, som författaren framhåller, är att skolan i Finland konse-

kvent fokuserat på jämlikhet och samarbete – inte brett utbud och konkurrens (a.a. s 38). 

        Just den ovan nämnda forskningsanknytningen är speciellt intressant tycker jag. I Nosse-

bro skola i Essunga kommun, som stått för en av de mest dramatiska omsvängningarna inom 

skolsverige på senare år, lyckades man med hjälp av ett systematiskt och idogt förändringsar-

bete på kort tid vända en negativ utveckling (Persson & Persson 2012). Från att ha varit en av 

de kommuner med lägst andel behöriga elever till gymnasiet har man nu en tätposition bland 

landets kommuner när det gäller elevernas resultat på nationella prov samt betyg. Två saker 

satsade man stenhårt på – man tittade på aktuell skolforskning och man använde sig av den 

specialpedagogiska kompetensen. Genom ett inkluderande synsätt där särskilda undervis-

ningsgrupper och nivågruppering lagts ner har allt fler elever getts möjlighet att lyckas (a.a.).         

        De skolpolitiska besluten verkar tyvärr alltför sällan grunda sig på vetenskap och beprö-

vad erfarenhet. Jag undrar exempelvis om vår nuvarande skolminister vet att finländska 15-
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åringar lägger mindre tid på läxor än jämnåriga i övriga OECD-länder (Sahlberg 2012, s 102). 

Om man minskade eller tog bort läxor skulle det emellertid få drastiska konsekvenser för de 

läxhjälpsföretag som växer fram i en ökande takt och till stor del subventioneras med skatte-

avdrag – för de som har råd. Vill man förända skolan i grunden måste man också verka på ett 

politiskt plan – även om det under nuvarande omständigheter förefaller svårt att då vara folk-

partist. I ljuset av det jag ovan beskrivit kan det synas futtigt att jag i denna essä valt att endast 

studera mina egna handlingar men medan de stora förändringarna går relativt långsamt kan 

jag under tiden ändå förändra en del saker genom att ändra mig själv. 

 

Slutsater 

 En berättelse innehåller alltid mer information än vad en första tolkning ger vid handen och 

mitt val av metod har möjliggjort för mig att få syn på saker som från början låg dolda. Då 

tyckte jag att det var Alexanders inställning som var problemet, nu förstår jag det delvis an-

norlunda och frågar mig om det kanske var mitt eget agerande som gjorde honom osäker och 

därför irriterad på eleverna. Andra frågor har på liknande sätt framträtt under arbetets gång 

såsom vilka betingelser som förefaller nödvändiga för att min ursprungliga tanke om att an-

vända mig av en mästare-lärling-relation verkligen ska vara framgångsrikt. Motivation, frivil-

lighet och trygghet är tre nyckelord jag funnit men även en koppling mellan själva handlandet 

och tänkandet om handlandet i form av reflektion verkar vara en oundgänglig förutsättning –  

att undervisningen tillsammans är kombinerad med handledningssamtal. Min kanske viktigas-

te insikt rör dock hur dessa handledningssamtal bör se ut. Här handlar det dels om hur jag 

väljer att se på olikheter – en viss grad av motstånd och tolkningskonflikt behövs – och dels 

hur villig jag själv är att förändra mig för att få tillstånd en genuint lärande dialog med mina 

kollegor. Detta kan ske genom att jag ifrågasätter min egen förståelse och närmar mig ett an-

nat, mer främmande perspektiv. Ett reflekterande och nyfiket sinnelag är sålunda betydelse-

fullt. Det är frågor som ger uppmärksamheten riktning och liv och jag har många frågor kvar. 

        Övergången mellan det främmande, i min berättelse Alexanders horisont, och min egen 

förståelse benämner Sá Cavalcante Schuback (2006, s 155 ff) som intet, ett produktivt mellan-

rum som möjliggör att händelser kan få en ny innebörd. Även Billgren (2008) skriver att allt 

nyskapande kräver att det ges ett visst utrymme där saker man inte visste förut kan ”landa”. 

Det är i detta tomrum mellan visionen att förvekliga ”En skola för alla” och verklighetens 

otydliga skillnad mellan speciallärarens och specialpedagogens uppdrag som mitt exempel 

kunnat visa mig några insikter som tidigare legat dolda och som kan göra mig skickligare i 

mitt yrke som specialpedagog. Nu återstår att börja ta tag i de mer skolpolitiska frågorna…   
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