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Förord
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Inledning
I detta avsnitt ska jag inledningsvis beskriva min egen bakgrund Mom
svensk skola och lararutbildning far att läsaren ska fa en bild av min
forfarstaelse till mitt forskningsomrade "Speciallararens kunskaper och
kompetens".

Hasten 1962 barjade jag mM utbildning till mellanstadielarare, vid
den cla alldeles nya lararhogskolan i Malma. Efter min lararexamen fick
jag en speciallarartjanst i en liten hjalpklass i en farort till MalmO. Sko-
lans upptagningsomrade var socialt och ekonomiskt belastat. Fiera av
mina elever hade stora svArigheter med att lara sig lasa, därfOr borjade
jag saka specialpedagogiska kunskaper far att klara min arbetssituation.
Jag trivdes dock med mitt arbete och sate darför till den ettariga Ut-
bildningen far speciallarare och var klar med denna 1967.

De kunskaper som jag fick dar var dels amnesinriktade (engelska,
samhallskunskap, pedagogik) och dels inriktade pa testning och diag-
nostiserande verksamhet. 0.tta var inte riktigt vad jag hade förvantat
mig. Min utgangspunkt var ju barnen som inte kunde lasa, och därfar
fortsatte jag med studier i pedagogik.

fter min speciallararutbildning fick jag 1968 tjanst pa en av Malmas
starsta skolenheter, som hade over tusen elever. Jag tjanstgjorde pa hog-
stadiet och tog farst hand om det som kallades "obs-kliniken" och sa
smaningom efter egen begaran läskliniken. Det var en intensiv och laro-
rik

Speciallararkollegorna pA denna hagstadieskola, med lang erfarenhet
inorn specialundervisningens omrAde, gav manga goda rad och majlig-
heter till diskussioner. Jag farvanades Over deras bokhyllor och skap som
innehall enormt mycket material som de sjalva tillverkat. Det vilade en
doft av stencileringsvatska over deras klassrum. DA jag fragade. var de
fatt allt ifran gav de svavande svar och antydde att de klippt och lanatur
arbetsbacker.

Hogstadieskolan hade ett ungt kollegium och ett positivt arbetskli-
mat, som innebar att diskussionens vagor gick hoga. Specialundervis-
ningens berattigande ifragasattes ofta men samarbetet med de fiesta
lararna var stimulerande och bra. Fiera projekt gjordes i samarbete med
lararhogskolan i Malma och det kom kontinuerligt lararkandidater till
oss pa praktik. Jag hade aven handledning av lararkandidater inom spe-
cialundervisningens omrade.

1973 kom jag och min familj till Linkoping dar jag lick tjanst pa hog-
stadiet i en hjalpklass. Aterigen fanns närheten till en lararutbildning.
Nar den ettAriga speciallararutbildningen började i Linkoping 1977 var
jag med och startade den som metodiklarare.
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Mycket hade hant pA pedagogikens omrAde sedan jag sjalv gick min
speciallararutbildning. Undervisningsteknologin frAn 60-talet hade over-
givits och lararutbildningen genomgick darefter en provotid med be-
hovscentrering och studerandeinflytande. Manga av de larare som sate
till speciallararutbildningen var inte beredda pA denna typ av utbildning
utan kande en stor besvikelse Over att inte fA reda pA de "rata" meto-
derna och handgreppen fOr att kunna undervisa. De fick sjalva ta stall-
ning till vilken utformning kurserna skulle ha och dessutom skriva ett
storre specialarbete. Min egen undervisnirtgserfarenhet kandes gammal
och otrygg. Jag bOrjade lasa pedagogik. I mM metodiklarartjanst ingick
dessutom nAgra timmars skoltjanst, som jag under ett antal Ar fullgjorde
pa en institution fOr handikappade elever.

EttArsutbildningen till speciallarare fanns i Link6ping fram till 1982,
dA enterminsutbildningen bbrjade. I samband med denna omlaggning
fOrandrades kursupplaggningen och utbildningen kunde inte utformas
lika fritt som fOrut av studerande och larare. Jag fick andrade tjanst-
goringsforhAllanden och bOrjade att undervisa pA klasslararlinjen där
tillvalskurser i specialpedagogik om 10 poang erbjelds de studerande. Irt-
tresset var stort for dessa kurser.

Under denna period kande jag att min erfarenhet frAn undervisning
pA mellanstadiet behovde fornyas och jag tog en halv tjanst som special-
larare pa mellanstadiet och en halv tjanst som lararutbildare pA bade spe-
ciallärarlinjen och klasslararlinjen. Det var intensivt, lärorikt och slitsamt.
Jag fick rAdet av mina kollegor att skriva ner mina erfarenheter av den
specialundervisning, som jag bedrev under dessa tre Ar. Detta resul-
terade i en rapport1 om specialundervisning pA mellanstadiet.

1988 borjade jag arbeta pa den nya grundskollararutbildningen och
blev dA bl a kursansvarig fOr kurser med specialpedagogisk inriktning. I
den nya utbildningen fOr grundskollarare ska alla ha minst 10 poang
specialpedagogik. De studerande är medvetna om att grundskollararen
av idag har ett mAngfacetterat yrke och uttrycker ett stort behov av ett
specialpedagogiskt kunnande. De har som regel liten egen erfarenhet av
vad speciallararens verksamhet och /eller undervisning kan innebara.
Vanligtvis har de endast uppmarksammat kamrater som fAtt special-
pedagogiskt stod. Enligt min mening har de en diffus uppfattning om
vad en speciallarare sysslar med.

Vilka kunskaper är dA viktiga att fokusera i grundskollararnas utbild-
ning med tanke pA det samarbete de ska utova med speciallarare/spe-
cialpedagoger i framtiden? En Aterkommande frAga frail de studerande

1Specialundervisning pA mellanstadiet. Rapport nr 3:1987. Skapande Vetande. Lin-
kopings universitet.

0
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ar om speciallararen kommer att finnas i framtiden. Vad innebar den nya
specialpedagogens roll? Kommer det att finnas bade speciallarare och
specialpedagoger? Dessa fragor och funderingar Over hur man ska kun-
na undervisa alla elever thorn klassens ram med krympande ekonomiska
ramar oroar de studerande.

Samtidigt som jag undervisat pA grundskollararutbildningen har jag
varit aktiv inom kompletteringsfortbildningen av grundskollarare, inom
omrAde 1: "Specialpedagogisk och allman lararkompetens" och ornrAde
2: "Svenska". En del av min verksamhet har ocksA utgjorts av special-
pedagogiska fortbildningkurser for speciallärare med 20 40 poängs
grundu ibildning.

Inspirationen till foreliggande avhandling fick jag i slutet av 1990 cla
jag besOkte en internationell konferens i Israel. Forskaren Miriam Ben
Peretz Attade hur hon försOkt fanga in upplevelser och kunskaper
som pEasionerade larare ansett vara avgorande fOr sin yrkesutovning.
Lararna hade skrivit ner sina erfarenheter i brevform. Hennes förelas-
fling fascinerade mig och jag fick genast associationer till de svenska spe-
ciallararnas krympande och fOrandrade yrkesverksamhet. Mina funde-
ringar rOrde synen pa vad specialpedagogisk verksamhet kommer att in-
nebara fOr svensk skola i frarntiden och pA vilken grund speciallararna
utformar sin undervisning. FA speciallarare har under sin yrkesverksam-
ma tid skrivit ner sina erfarenheter och synpunkter pA hur de tycker att
specialundervisning ska utiivas. Jag ansei: att det ar angelaget att fOrsoka
tydliggora deras kunskaper och kompetens.
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Kapitel 1

Bakgrund, syfte och disposition

Bakgrund till arbetei

Lgr80 poangterar att alla lärare i grundskolan bOr undervisa utifran ett
specialpedagogiskt forhallningssatt. Den nya grundskollararutbildning-
ens utbi1dningsplan2 ger direktiv om att det ska inga minst 10 poang
speellpedagogiska moment i utbildningen. Kompletteringsfortbildning-
ens omrade 1 (fOr alla larare i grundskolan) inriktades pa "allmän och
specialpedagogisk kompetens" och dessforinnan hade, i bOrjan pa 80-
talet vid implementeringsarbetet av Lgr80, fortbildningen "En skola for
alla" startat.

Speciallararens verksamhet och yrkesroll i grundskolan blev fOremal
fOr diskussion under 1980-talet. Den nya utbildningen till specialpedagog3
startade 1990 och innebar en tydlig farskjutning av den gamla special-
lararens yrkesroll fran att vara undervisande till att aven innehalla en
handledande och konsultativ funktion. I detta paradigmskifte uppstod stor
osakerhet om det Over huvudtaget skulle finnas nagra speciallarare kvar
i framtiden.

Den skarpning och minskning av de ekonomiska ramarna som drab-
bade svensk grundskola i borjan pa 90-talet har medfOrt en tydlig ned-
rustning pa det specialpedagogiska ornradet saval organisatoriskt som
undervisningmassigt. Speciallararna borjade uttrycka oro Over hur "ele-
ver med skolsvarigheter" skulle klara av sin inlarningssituation. Enda:,t
elever med uttalade svarigheter kan fa stbd och hjälp4. Inga nya spe-
ciallarare iställs idag och fa larare fran grundskolan sOker till den nya
specialped gogiska utbildningen5. Kommunerna anser sig ofta inte ha
rad att anstalla dern efter genomford utbildning.

2Utbildningsplan fOr grundskollararlinien 1988: "Specialpedagogiska moment skall
Orski lt beaktas och bOr ingA i olika kurser och omfatta minst 10 poäng" (s 8).

specialpedagogiska pAbyggnadsutbildningen är dels en pAbyggnad av tidigare
lararutbildning med avlagd lararexamen, dels en kompetenshOjande utbildning fOr
viss personal med anknytning till handikappade och med pedagogisk inriktning. En
specialpedagog kan arbeta inom olika pedagogiska verksarnheter. Uppgifterna fOr
en specialpedagog Ar frAmst 1) att undervisa, 2) att handleda och vagleda, 3) ana-
lysera, initiera och leda utvecklingsarbete, (ur informationsblad frail HLS, Stock-
holm, 1993).
4Skolverkets rapport nr 37 (1993): Skolsituationen f6r clever med sarskilt stöd.
5Fr An speciallarar- till specialpedagogutbildning (1993). Gamma lt yin i nya laglar-
eller? En utvArderingsrapport frail institutionen fOr specialpedagogik, Stockholm.



- 8 -

Syfte

Syftet med detta arbete är att beskriva vilka kunskaper en erfaren spe-
cialldrare uppfattar som viktiga och pedagogiskt betydelsefulf.a.

Beskrivningen av speciallararnas uppfattningar syftar till att ge en
bild av det specialpedagogiska kunnande som specianararna betraktar
som sin yrkeskunskap och hur de tillagnat sig denna kunskap.

Inom ramen for syftet ar foljande fragestallningar aktuella:

Vilka kunskaper uppfattar speciallararna som viktiga for sin yrkes-
verksanthet? Hur har de tillagnat sig sina kunskaper?

Vilka undervisningsmal uppfattar speciallararna som viktiga?

Vilka metoder uppfattar speciallararna som betydelsefulla i sin verk-
samhet?

Hur upplever de samarbetet med elevernas fOraldrar och sina kolle-
gor?

Hur ser speciallararna pa sin framtida yrkesroll, kompetensutveckling
och yrkesverksamhet ?

1 3
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Avhandlingens disposition

Avhandlingens upplaggning och huvudsakliga innehall beskrivs har
kort fattat.

De teoretiska avsnitten som presenteras i avhandlingen redovisas
integrerade i avhandlingens resultatdelar. Detta forfaringssatt motiveras
i metodkapitlet.

Kapitel / ger en bakgrund till avhandlingens syfte och fragestallningar,
som ocksa redovisas hat..

Kapitel 2 innehMler en bakgrund till arnnet specialpedagogik och svensk
specialundervisning. Dessutom redovisas kort speciallararens utbildning
och roll i ett historiskt perspektiv, huvudsakligen mellan ken 1962 och
1990.

Kapitel 3 redovisar avhandlingens metodologiska overvaganden och till-
vagagangssatt vid intervjuarbetet. Mina reflektioner vid det analytiska
arbetet av insamlade data uppmarksammas.

Kapitei 4 inleder resultatdelen och ger dessutom en bakgrund till de in-
tervjuades yrkesval till Ware och speciallarare.

Kapitel 5 tar upp avhandlingens huvudfraga som behandlar de inter-
vjuades uppfattningar av vad specialpedagogiska kunskaper dr. Vidare
kommenteras frâgar rn hur de tillagnat sig sina egna kunskaper.

Kapitel 6 ger de intervjuades syn pa speciallararrollen. De intervjuades
uppfattningar av vad som är stimulerande och specieUt svart inom yrket
redovisas ocksa.

Kapitel 7 tar upp fragorna om vilka mâl och metoder som speciallararna
anser betydelsefulla for sin verksamhet.

Kapitel 8 behandlar lararnas uppfattrtingar av samarbetet med fOraldrar
och kollegor. Speciallararnas profilering inom verksamheten uppmark-
sammas har ocksa.

Kapitel 9 redovisar speciallararnas tankar om kompetensutveckling och
deras framtida yrkesverksamhet.
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Kapitel 10 är en redovisning av de profiler som explicitgors i avhand-
lingens avslutande kategoriseringsarbete.

Kapitel 11 inneh*aller avhandlingens diskussion och slutord. Reflektioner
over speciallararnas nuvarande verksamhet behandlas här tillsammans
med i mitt tycke angelagna frAgor som kan stallas inför framtiden.



Kapitel 2

Historik
For att lasaren ska fa en bakgrund till avhandlingens fragestallningar om
specialpedagogisk kunskap, rnAl och metoder ska jag har fOrsöka beskri-
va hur specialpedagogisk forskning paverkat svensk specialundervis-
ning i ett historiskt perspektiv. Dessutom beskrivs kortfattat den special-
lararutbildning som fanns mellan Aren 1962-1988.

Specialpedagogik ar ett amne av tvarvetenskaplig karaktär med in-
slag fran filosofi, sociologi, psykologi och pedagogik som ocksa involve-
rar vissa medicinska kunskaper.

I den specialpedagogiska kunskapsbildningen fokuseras alltsa prob-
lem pa olika amnesnivaer, vilket leder till behov av olika kunskaper
som sammansmälts. Inom varje ämnesomrade finns olika applicerba-
ra teorier. F6r att kunna valja och anvanda teorier kravs medvetenhet
och stabil filosofisk grund. I det specialpedagogiska arbetet behöver
sedan kunskaperna utvecklas och översattas. En verkligt tvarveten-
skaplig teoribildning ligger annu langt i frarntiden.
(Danielsson & Liljeroth, 1987 s 153).

Specialpedagogisk historik visar att olika delar av omradet har fokuse-
rats under olika perioder i svensk skola. Skolan är inte isolerad i vArt
samhalle utan pAverkas av de 'Mande samhallsforhAllandena.

Van fOranderliga samhälle skapar manga problem som ocksa blir
skolans problem. Eleverna tar sina samhallsvillkor med sig till sko-
lan. (Helldin, 1990 s 17).

Man kan flirt 1930- till 1990-talet se en tydlig forskjutning Mom special-
pedagogiken flirt ett psykologiskt och medicinskt till ett mera filosofiskt,
sociologiskt och pedagogiskt forhallningssatt.

Specialpedagogiken var under 1930 och 1940-talen djupt forankrad i
det utvecklingspsykologiska synsattet dvs att varje individ genomloper en
individuell utveckling men att det samtidigt finns en bestamd "normal"
utveckling som en form av medelvarde for alla individer. Denna syn fick
stor inverkan pA hur man betraktade elevens skolmognad.

Langtgaende differentiering i specialundervisningens organisation
blev den Atgard sorn vidtogs for att ta hansyn till "skolbegAvning". Indi-
vidualisering genom organisatorisk homogenisering var alltsa den första
specialpedagogiska losningen. Den metodik som fOrordades fOr special-
undervisningen under denna period byggde pa hog konkretiserings-
grad, enkelt sprak och god tid for eleverna att inhamta kunskap. Fardig-
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hetstraning skulle ocksA prioriteras. Detta synsatt pA metodiken resul-
terade under 1950-talet i en laromedelsproduktion som var sarskilt an-
passad fOr klasser med svagpresterande elever (Gran, 1983).

Det utvecklingspsykologiska synsattet fick efterhand en mera differen-
twipsykologisk inriktning. De specialpedagogiska Atgarderna blev mera
differentierade i undervisningen. Mycket tid agnades At att trana och
utveckla sAdana fardigheter eller formagor som befunnits svaga hos ele-
verna. Under slutet av 1950-talet kom sA den specialpedagogiska forsk-
ningen aft praglas av ett inldrningspsykologiskt perspektiv. Detta fick stor
betydelse for den organisatoriska utvecklingen inom specialundervis-
ningen och speciallararens undervisning och yrkesroll. De pedagogiska
forhAllandena fokuserades istallet for de medicinska aspekterna.

Under 1960-talet steg valfarden i hela västvärlden och kraven pA ut-
bildning iikade. Den obligatoriska skolan blev 9-Arig och gymnasieskolan
expanderade kraftigt i Sverige. Bristen pA utbildade larare blev pAtaglig
och laromedel och ny teknologi fick ofta ersatta lararen. SkolsvArigheter
hanfordes nu till en felaktig inlarning vilken skulle "botas" med en val
strukturerad inlarningsgAng. Den pedagogiska teknologin blev svaret pA
de nya metoder som speciallararen mAste ta hansyn till. Specialkonstru-
erade undervisnings- och Atgardsprogram utgjorde stor del av special-
undervisningens innehAll och arbetssatt under denna period (Gran,
1983).

Det fanns dock forskning som konstrasterade de utbildningstekno-
logiska strOmningarna. I Sverige blev Gustav Jonsson pa SkA en central-
gestalt med sin forskning om barnets grundlaggande behov. Han visade
pa familjens bt. '-vde lse fOr hela barnets utveckling och formAga till inlar-
ning. Terapi blev ett nytt pedagogiskt hjalpmedel fOr elever med emo-
tionella och sociala storningar (Jonsson & Kalvesten, 1969). "Det sociala
arver kom att tillmatas storre betydelse Rix hur bamen lyckas med sin
inlarning. De specialpedagogiska Atgarderna influerades nu av det
socialpedagogiska synsattet och speciallararnas undervisning skulle sAle-
des ta hansyn till elevens hela sociala situation. Gruppsamtal blev ny
metodik i deras undervisning. Gruppens och miljOns inverkan pA inlar-
ningssituationen fokuserades av ett flertal forskare.

Svaga elevers psykologiska situation kännetecknas av mer negativa
attityder fran andra bade i skolan och utanfOr. PA grund av tidigare
upplevelser av misslyckande och mer beroendeorienterad behand-
ling, har de blivit mer kansliga for andras varderingar av dem. Olika
slags etiketteringar av dem fungerar som sjalvuppfyllande profetior
genom att de paverkar andras attityder och beteenden.
(Emanuelsson, 1983 s 99).
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Barnet utvecklas genom stimulans i en god inlarningsmiljo. Svarig-
heterna kopplas inte langre till "defekter" hos individen utan miljön far
en betydelsefull roll i det ekologiska synsattet, st,m influerar specialpeda-
gogiken i slutet av 1970-talet (Andersson, 1982).

Detta blev gnInden for integrationstanken och den samordnade spe-
cialundervisningen, som gjorde sitt intag i svensk skola. Bamets utveck-
ling och inlaming stOdjes av positiva forvantningar och en god närmiljö
(Emanuelsson, 1983). SIA-utredningen6 hade tagit intryck av dessa tan-
kar och forskningsron. Det specialpedagogiska arbetet i skolan fick nu
helt nya villkor att ta hansyn till. Specialklassorganisationen försvann
nästan helt och arbetsenheten blev istallet basen for det specialpedago-
giska arbetet. Laroplanen (Lgr80) betonade skolans ansvar fOr "elever
med sarskilda behov" och ett kommentarmaterial7 utarbetades. Tidigare
laroplaner anvisade insatser fer speciellt identifierade elevgrupper med
skolsvarigheter. Nu riktades uppmarksamheten mot skolans mojligheter
och skyldighet att motverka att svarigheter uppstar. Rekommendationer
om hur detta forebyggande och atgardande arbete kunde genomforas
firms angivna i Lgr80. Det specialpedagogiska arbetet blev en angelagen-
het for alla larare, som fOrvantades arbeta forebyggande. En specialpeda-
gogisk fortbildning8 fOr "alla larare" rekommenderades i samband med
implementeringsarbetet av laroplanen men genomfordes inte i alla kom-
muner.

FOljande uppstallning tydliggor den historiska utvecklingen i stora
drag fran 1930-talet till 1990 inom den specialpedagogiska forskningen
och dess konsekvenser for speciallararens yrkesroll i folkskolan och
grundskolan.

6SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljii. Betänkande avgivet av Utredningen om skolans
inre arbete- SIA. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
7Skokiverstyrelsen: Hjälp till elever med svirigheter. Kommentarmaterial. SO:s
publikation Läroplaner 1982:7. Stockholm: Liber Utbildningsforlaget.
8Fortbildningen kallades "En skola for alla och utgick Iran ett servicematerial Iran
SO med samma namn (1981).
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Idebakgrund

1930 Utvecklingspsykologi

Speciallärarens roll

klasslAraren, testaren
(hjalpklass)

1940 Individualpsykologi klassläraren, testaren
(hjälp-, särklass)

1950 Inlarningspsykologi klasslAraren, testaren
(hjalp-, obs-, läsklass
B-klasslararen)

1960 Undervisningsteknologi klinikläraren
lAsklasslAraren
specialisten (testaren)

1970 Utvecklingsekologi samordnaren
"hjalpgumman"

1980 Integration forandringsagenten
resurspersonen i arbetsenheten

(ny utbildning)
1990 Kvalitativ forskning Specialpedagogen

konsulten, handledaren
forskningsledaren

I ett historiskt perspektiv har specialpedagogiken uteslutande varit for-
knippad med specialundervisningens organisation och verksamhetsom-
rade. Därmed Ar inte sagt att den specialundervisning som bedrivits all-
tid varit influerad av specialpedagogik.

Svarigheten att definiera specialpedagogisk kunskap och specialun-
dervisning poangteras av Emanuelsson (1983). Detta hOr samman med
delen "special" i begreppen. Man kan konstatera att det som betraktas
som "special" i ett sammanhang inte alltid dr sA speciellt när man ser det
mera generellt. Behovet av specialpedagogisk kunskap kommer dock all-
tid att finnas, men det dr användningen av den specialpedagogiska kun-
skapen som kan "effektiviseras". Det är viktigt att ha klart far sig att det
inte bara handlar om enskilda elevers svArigheter. Specialpedagogiska
kunskaper ska bidra till goda utvecklingsbetingelser fOr alla men frAmst
for individer som har eller kan vAntas fâ de stOrsta svArigheterna. En
overgAng frail segregerad specialundervisning till integrerad undervis-
ning pAverkar inte behovet av specialpedagogisk kunskap. En integrerad

1 0
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specialundervisning ger ett bete utnyttjande av den specialpedagogiska
kunskapen. Speciallararen och elevvardspersonalen ansvarar fOr insatser
som kraver mer kvalificerad kompetens an vad "vanliga" larare har.
Syftet med den integrerade undervisningen dr att olika individers behov
ska kunna tillgodoses i en sammanhallen utbildningsmiljo. Behovsana-
lyser ska gOras med utnyttjande av specialpedagogisk kunskap. De spe-
cialpedagogiska insatserna ska ske sa att eleverna blir sa lite "sarskilda"
som mojligt. For Ovrigt anser Emanuelsson att all undervisning i grund-
skolan bor bedrivas med specialpedagogiska fOrtecken av forebyggande
karaktar.

Specialpedagogik kan, nar den ar surn bäst, bidra till att vidga synen
pa all undervisning och skapa förstaelse for problem som uppstar i sko-
Ian (Danielsson & Liljeroth, 1987). Skolans vardag formas bl a av det am-
nesinnehall och de fragestallningar som larare och elever finner intres-
santa. For de elever som upplever undervisningens innehall som ointres-
sant eller svart blir det ofta problematiskt att finna sig till ratta i den kon-
kurrenssituation som uppstar pa hogre stadier. Den pedagogiska an-
passriingen till dessa elevers forutsattningar och intressen är beroende av
de undervisande lärarnas flexibilitet och förstaelse.

Speciallarama har har utgjort en ventil fOr manga elever, fOraldrar och
larare sâ att skolvardagen har fungerat (Holmberg, 1983).

Traditionellt har lararens undervisning grundats pa amneskunskaper
och därtil horande metodik. Denna begransade syn pa lararens under-
visning ar helt otillracklig i framtidens skola där alla lärare bor ha ett
specialpedagogiskt forhallningssatt (Bladini, 1990).

Den specialldrarutbildning som biirjade 1962 hade tre utbildningsgre-
nar. I mitt forskningsarbete har jag intresserat mig fOr Linje 1 som avsfig
utbildning fOr larare med verksamhet fOrlagd till grundskolan eller Or-
skolan. T:tbildningen gav kompetens fOr undervisning i hjalp-, sär-, las-,
obse:vations-, cp- och synklasser. (Linje 2 utbildade hOrsel- och talpeda-
goger och Linje 3 gav utbildning fOr sarskolans fOrskola och tranings-
klassei).

ViLka specialpedagogiska kunskaper fokuserades i speciallararutbild-
ningen pa Linje 1 (1962-1988)?

I den första utbildningen kan man utlasa av de cla gAande studie-
och timplanerna (1965) att utbildningen uppdelades pa pedagogik, meto-
dik, iimnesstudier och praktik. Amnesstudierna motiverades med att spe-
ciallararna skulle utbildas few ett stadium ckir de ej fatt grundutbildning9.
Pedagogikamnet var mest omfattande. Specialmetodiken inriktades pa

9Lagstadielararen utbildades for speciAndervisning pa bade lag- och mellanstadiet
(ak1-6). Mellanstadielararen utbildades fOr specialundcrvisning pa mellan och hog-
stadiet ( ak4-9). (Bladini, 1990).
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metodik for elever med olika skolsvarigheter. I studiekursen ingick mate-
rial och hjalpmedel for diagnos av las- och skrivsvarigheter och skol-
mognadsundersokningar, samt matematiksvarigheter. Vid andra handi-
kapp dar diagnostiken var mindre problematisk betonades arbetssattet.
Testutbildning var forst obligatorisk men blev i de reviderade kursplaner-
na (1967) frivillig och benämndes utredningsmetodisk kurs.

Utbildningen for speciallärare inriktades i huvudsak pa kunskaper
om och diagnos av elever med handikapp samt undervisningsmetoder
och skolans atgarder far att anpassa eleverna till samhallet. Uppmark-
samheten riktades mot svarigheter ur ett relativt ensidigt perspektiv.
Orsakema kopplades till individuella egenskaper eller brister (Bladini,
1990).

Lgr69 initierade en helt annan och ny speciallararroll. Undervisningen
skulle nu bedrivas inom klassens ram, dvs samordnad special-
undervisning. Speciallararen skulle i stone utstrackning samverka med
ordinarie lärare i klassen och vara behjalplig vid utarbetandet av indivi-
duella undervisnings- och traningsprogram. Specialklassema var clamda
att farsvinna.

Specialpedagogiska tillvalskurser for lag- och mellanstadielararutbild-
ningarna foreslogs av utredningen om "skolans inre arbete" kallad SIA
(SOU 1974;53 s 763) Fortbildning Rir all skolpersonal inom det spe-
cialpedagogiska omeadet initierades ocksa av SIA-utredningen.

I forslaget till revidering (1976) av utbildningsplanerna far special-
lararutbildningens linje/gren 1 hanvisas till SIA-propositionen enligt
vilken speciallararens roll i skolan radikalt borde farandras. Man lyfter
fram uppgifter sorn av tradition inte hade uppfattats som specifika for
speciallararen, namligen:

att arbeta forebyggande i vanliga klasser, ofta i sarnverkan med Ovrig
personal eller föraldrar
att fungera som informatar, opinions- och attitydbildare
att syssla med planering och sarnordning av pedagogisk verksamhet

och att arbeta via personalgrupper inom och utorn skolan (Bladini,
1990 s 154).

Denna nya speciallararroll poangterade nya dimensioner inom det korn-
petensomrade som speciallararen utbildats far. Kunskaper om samarbete,
kognitiva och personlighetsrelaterade fdrdigheter och attityder fokuserades. Mal-
beskrivningarna innehall beteckningen "handikapp" endast i 3 av de 19
uppraknade mâlen. Insikter om samhallsfarhallanden, farmaga att kri-
tiskt granska det egna arbetet, att framja en analyserande och saklig in-
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stallning till pedagogiska problem samt att skapa intresse for pedago-
giskt utvecldingsarbete fanns med i huvudforslaget till utbildningsplan.

Den utbildningsplan som utarbetades lasAret 1976/77 av UHA tillam-
pades interimistiskt kir lasaret 1977/78 och faststalldes slutligen i augusti
1978. Planen var mer malrelaterad an regelstyrande. Man kan notera att
undervisningsmetodiska inslag har fAtt ge vika few yrkesforberedande
moment som uppmanar till samverkan, samhallsanknytning och person-
lighetsutveckling. I SIA och 1980 Ars laroplan presenterades som fOrut
namnts en ny syn pA skolsvArigheter som var grundad pa en socialpsy-
kologisk och psykodynamisk utvecklingspsykologi. Denna syn innebar
att orsakerna till skolsvArigheter forklarades av ett komplicerat samspel
av faktorer. Den förut radande defektsynen ansAgs fOrMdrad. Det stall-
des nu stelae krav pA att specialldraren skulle samarbeta med ovrig skolper-
sonal och tillsammans med dem ansvara fOr planering och genomforan-
de av Atgardsprogram for elever med svArigheter i skolan.Speciallararen
skulle utgora en resurs i arbetsenheten.

Speciallararrollen har sAledes sedan 1950-talet fram till och med 1980-
talet gradvis forandrats. Man kan urskilja tre speciallararroller som kort-
fattat kan rubriceras som hjälpklasslararen, specialisten och skolans forand-
ringsagent (Bladini, 1990 s 250). Detta fOrhAllande har troligen inneburit
forskjutningar i den kunskap som speciallarare har betraktat som viktig
och betydelsefull fOr sitt yrkeskunnande. Den specialundervisning som
hjalpklasslararen under borjan av 1960-talet bedrev i sin klass har inte
mycket gemensamt med den konfliktlOsande roll som speciallararen un-
der 1980-talet biirjade praktisera i sin undervisning. Hjälpklassläraren
fungerade uteslutande som klasslarare och undervisade i sin egen klass.
Parallellt med hjalpklasslararen forekom kliniklararen (specialisten)
under 60- och 70-talet. Forst under 80-talet forankrades speciallärarrollen
som skolans forandringsagent genom Lgr80 (se kap 9).

Den specialpedagogiska kunskap som speciallararna sate i borjan av
60-talet dA den ettAriga utbildningen till speciallarare tog sin bOrjan, kan
sammanfatttningsvis sagas grunda sig pA det specialklassystem som
mate lararna efter genomgAngen utbildning. Den riclande organisatio-
nen gav lararen en yrkesroll som till stor del liknade klasslararens. Goda
testkunskaper fOrutsattes liksom kannedom om varierande laromedel for
specialundervisning. Den stora fOrandringen i speciallararnas yrkesroll
tycks ha borjat under 1970-talet och innebar dA en avsevard forandring i
den manniskosyn och kunskapssyn som speciallararna representerade.
Förut hade skolsvArigheter och handikapp betraktas som absoluta
begrepp och i princip individbeskrivande. Avvikelser eller skador be-
stamdes utifrin en uppfattning ont ,,ad som var "normalr. Nu bOrjade
man istallet fokusera miljOns krav och se att svArigheter och handikapp
dr en skillnad mellan fOrutsattningar och krav. StodAtgarder ska ske
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utifrArt de behov som individen kan uppleva i de situationer som finns
(Emanuelsson, 1983).

Att det uppstod diskussioner och debatt om speciallararnas funktion
och verksamhet i svensk skola dr sAledes inte sA konstigt när vi idag kan
se pA utvecklingen i ett annat perspektiv. 1980-talets specialundervisning
fokuserade elevens hela inlarningssituation och utveclding ur kvalitativa
kunskapsaspekterlo. Elevens sociala verklighet fanns med som en
mycket betydande faktor i all undervisning. De didaktiska frAgornall
blev ocksA centrala Mom specialundervisningens verksamhetsomrAde.

Under 1990-talet har den specialpedagogiska vidareutbildnings- och
fortbildningsverksamheten fOr speciallarare minskat betydligt. Orsaker-
na till detta har sin grund i en fOrändrad grundskollararutbildning och
en helt ny specialpedagogisk utbildning till specialpedagog som ersatt den
gamla speciallararutbildningen. De specialpedagogiska inslagen i grund-
skollararutbildningen ska betraktas som en beredskap for de studerande
att mOta "elever med sarskilda behov". Speciallararnas verksamhet och
funktion fOrvantas minska i takt med att grundskollararnas specialpeda-
gogiska beredskap Okar (se kap 1 s 7) och att specialpedagoger anställs.

Specialpedagogens verksamhet innebär som fOrut nämnts en yrkes-
roll med rAdgivande, konsultativa, handledande och undervisande in-
slag. Specialpedagogen ska ocksA ha kompetens att leda forsknings- och
utvecklingsarbete.

10Kommentarmaterial till Lgr 86, "Hjli lp till elever med svArigheter" 1982:7: "Bar-
nen upplever arbetet meningsfullt nar de kan anvanda sina tidigare erfarenheter och
upplevelser i inlamingssituationen. Nar barnen gör det fAr de djupinriktade kunska-
per som de kan använda vid fortsatt inlarning" (s 16).
11Didaktikens tre huvudfrAgor Ar: Vad? Hur? och Varfor? Vad skall vi undervisa
om, dvs den didaktiska selektionsfrAgan. Hur skall vi undervisa, dvs den didaktiska
kommunikationsfrAgan. Varför skall vi undervisa om ett visst omrAde, dvs den di-
daktiska legitimitetsfrAgan, riktar sig mot sAväl vadfrAge- som hurfrAgedimensionen,
(Dahlgren & Vernersson, 1987).
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Kapitel 3

Metodologiska övervaganden
Forskningsansats

Undersokningen kan karaktariseras som kvalitativ med en fcnomenografisk
forskningsansats. Inom denna forskningstradition intar uppfattningar en
central stallning.

Phenornenographers do not make statements about the world as
such, but about people's conceptions of the world (Marton, 1988
s 145).

Fenomenografins forskningsintresse riktas mot människans uppfatt-
ningar av omvarlden. Manniskans kunskap om varlden kan ses som en
mangd uppfattningar av olika fOreteelser i varlden och relationer mellan
sadana uppfattningar. Den grundlaggande enheten vad Oiler mannis-
kans kunskap om varlden utgors enligt fenomenografin av uppfatt-
ningen/erfarenheten (. klexandersson, 1994).

Tre problemomra den har utkristalliserats inom fenomenografisk
fOrskning. Det forsta ornradet koncentreras kring manniskors uppfatt-
ningar av inliirning oc hur man minns det lästa. Uppfattningar av cen-
trala begrepp inom olika amnesomrAden ryms i den andra inriktningen.
Inom det tredje problemfaltet koncentrerar forskaren sig pa hur man-
niskor uppfattar fOreteelser av allmänt eller specifikt slag som t ex lararkun-
skap.

Termen fenomenografi myntades av Ference Marton 1981 och anvan-
des till en bOrjan i mera restriktiv betydelse sorn representant fOr den
tredje inriktningen (Uljens, 1989).

Fenomenografi dr en kvalitati :t inriktad empirisk forskningsansats.
Med kvalitativ menas har att man vill gestalta eller beskriva nagot me-
ningsinnehall. Det meningsinnehall man intresserar sig for inorn feno-
menografi ar manniskors uppfattningar av olika aspekter pa omvarlden.
Det man beskriver analyserar, tolkar och försOker fOrsta ar alltsa man-
niskors uppfattningar. Bakgrunden till detta ar att man Mom fenomeno-
grafin utgar ifran att fOreteelser i varlden kan ha olika innebord fer olika
manniskor (Uljens, 1989 s 10).

Fenomenografer intresserar sig for individens uppfattning av och inte
om ett fenomen. Detta innebar att man intresserar sig for manniskans
grundlaggande fOrstaelse av nagot och inte om man har en asikt eller
vardering om nagot.
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I fenomenografiska studier kan antalet försOkspersoner variera mellan
10 och 300 (Uljens, 1989). Min undersokning begransas till tio special-
lärare. Detta torde innebara att flera existerande uppfattningar och Asik-
ter inte kornmer fram. Det ar dock mM forhoppning att resultatet är sA
varierat aft de flesta larare kan kanna igen sig och Ora jamforelser med
sina egna reflektioner om vad specialpedagogisk kunskap kan innebara
(Schön, 1983, 1987).

Den fenomenografiska intervjun inleds oftast med en pA förhand be-
stamd frAga men kan ocksA vara halvstrukturerad. FrAgan skall vara av
oppen karaktär och inte ha nAgra givna svarsalternativ. Den intervjuade
styr sjalv i mAngt och mycket intervjuns riktning och fokus. Intervjun fAr
karaktaren av ett informellt samtal.

Den fenomenografiska intervjun kännetecknas av 6ppen frAgemetod
och djupintresse. Den öppna frAgan innebär att mAlet med intervjun
Ar att avtAcka intervjupersonens satt att avgrAnsa och behandla ett
visst innehMl. Det dr sAledes forsokspersonen som egenmAktigt skall
definiera en eller flera aspekter av det behandlade innehAllet. Det blir
därmed inte en frAga om att intervjuaren tilldelar intervjupersonen
mojliga svarsalternativ eller liknande möjligheter som intervjuaren
definierar pA forhand (Kroksrriark, 1987 s 264).

Min undersokning har i stort denna utformning. Den ar dock inte en helt
renodlad fenomenografisk intervju. Jag har haft en tydlig inriktning pA
sex omrAden inom det specialpedagogiska verksamhetsfaltet som jag
bett de intervjuade att beratta om. FrAgorna har Vara oppna och inte an-
gett nAgra svarsalternativ eller tidsbegransningar.

Bandinspelade intervjuer ar de data som anvands for att komma At de
mer eller mindre oreflekterade Asikter och uppfattningar som intervju-
personerna ger uttryck for.

Den fenomenografiska analysens syfte ar att komma At den variation i
uppfattningar som finns i det insamlade datamaterialet. Forskaren kan
endast saga nAgot om "hur nAgot framstAr och inte om hur nAgot dr"
(Larsson, 1986 s 13).

Uppfattningarna sammanfors i kategorier som dr kvalitativt skilda At
och grupperas pA basis av likheter och skillnader. Beskrivningen av upp-
fattningen - kategorin- brukar illustreras med citat. Dessa har till syfte att
hjalpa lasaren att fAnga itut..borden i den gestaltning som gjorts av en
uppfattning. Den som forska ,. bestammer spiv vad som ar en uppfatt-
ning. Det galler for forskaren ah ha klart far sig vilka fenomen som ar in-
tressanta ft:r undersokningens syfte och frAgestallningar.

9 5
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Strauss och Corbin (1990) har Mom forskningsmetoden "grounded
theory"12 betonat vikten av teoretisk kanslighet hos forskaren sjalv for att
han/hon ska första vad som ar subtiliteter i materialet. FOr att narma sig
denna metod kravs oppenhet och flexibilitet. Ursprungsfragan ska leda
forskaren. De havdar att teoretisk kanslighet hanfor sig till en personlig
kvalité hos forskaren. Professionell erfarenhet kan antingen vara en kalla
till eller ett hinder fOr kansligheten att fOrsta handelser och att lyssna.
Min medvetenhet om detta har gjort att jag hela tiden i mitt analysarbete
ställt mig fragan om en uppfattning eller en upplevelse kan hanfOras till
min tolkning av det uttalade svaret eller ar intervjupersonens genuina
uppfattning. Pendlingen mellan bAda dessa perspektiv kan betraktas
som en dimension i mitt forskningsarbete, som troligen alla forskare med
personlig erfarenhet Mom sitt forskningsomrade brottas med clA det
galler kValitativ analys.

Rent konkret har mitt analysarbete inneburit att jag last intervjuma-
terialet upprepade ganger. Svaren pa fragorna har sedan lasts var for sig
genom hela materialet. Jag betraktar dock Mitt material som en helhet
dvs de intervjuade kan ha gett svar pA en frAga eller uttryckt en uppfatt-
ning om ett fenomen vid helt olika ingAngsfrAgor och tidpunkter i inter-
vjun. Utifran derma bearbetning har jag sammanfOrt kvalitativt skilda
uppfattningar i kategorier.

Det galler att utveckla fingertoppskansla - en intuitiv formaga i sitt
sökande (Starrin, 1991 s 37).

En medbedOmare har ocksA last materialet till omrade tvA och tre dvs
frAgor som behandlar de intervjuades uppfattningar av specialpedago-
gisk kunskap, specialundervisningens mM ochmetoder. Medbediimaren
hade inte nagon information om vilka forsokspersoner som ingar i un-
dersokningsmaterialet. De kategoriavgransningar och bedomningar som
medbeclOmaren gjort skiljer sig inte fran dem jag sjalv gjort i nAgon
namnvärd utstrackning.

Undersökningens genomförande

Intervjupersoner

Nagra sofistikerade statistiska resonemang ligger inte bakom valet av
intervjupersoner. Arbetet bygger pa intervjuer med tio speciLliarare som
varit yrkesverksamma inom specialundervisningens omrAde under--
12Grounded theory ar en vetenskaplig metod som anvands bl a vid forskning inom
vardomradet. Forskare inom det sociala och beteendevetenskapliga faltet som under-
soker manskligt beteende och funktioner anvander denna forskningsansats.

is)
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minst tio Ar. Den första intervjun gjordes i maj 1992 och den sista i no-
vember 1993. En av de intervjuade var nypensionerad vid intervjutill-
fallet. Vid valet av intervjupersoner har viss hansyn tagits till kiinsfordel-
ning inom speciallararkAren. St &re delen av den ar for tillfallet kvinnor.
De man som finns inom yrket har nästan uteslutande sin tjanstgoring pA
hogstadiet. Tre man och sju kvinnor har deltagit i undersokningen.
Aldern varierade vid intervjutillfallet mellan 43 och 63 Ar. MedelAldem
ar 52 Ar (se s 30).

De intervjuade har eller har haft sin tjanstgoring forlagd till grund-
skolan. Grundexamen fOr deltagarna är smAskollarar- eller lAgstadie-
lararexamen, folkskollarar- eller mellanstadielararexamen. Alla har dess-
utom genomgAtt speciallararutbildning. Atta av de intervjuade har den
ettArsutbildning (40 poang) som fanns mellan Aren 1961-1981. TvA har
enterminsutbildningen, som fanns fram till 1989, dA all speciallarzrut-
bildning fOr grundskollarare lades ner och gjordes om till specialpeda-
gogutbildning (se kap 1). Utbildningsorterna fOr de intervjuade ar Stock-
holm (2) och Linkoping (8). Detta forhAllande ar inte nAgon faktor i un-
dersokningen som jag tagit hansyn till. Jag vine daremot ha med special-
larare med lAng erfarenhet av specialundervisning, och darmed forhopp-
ningsvis en djupare och mer bearbetad uppfattning och erfarenhet av
vad som kan vara specialpedagogisk kunskap.

De intervjuade arbetar eller har arbetat i kommuner i Ostergotland pA
skilda grundskolor med varierande social struktur, bAde i aldre och ny-
etablerade bostadsomrAden. Lararna har olika erfarenheter av specialun-
dervisning fran tre stadier (L, M, H). Fyra av lararna tjanstgor i mindre
tätorter och de &riga i stadsskolor. Lararna finns i aka rektorsomrAden
och har ingen kontakt med varandra i sin dagliga verksamhet.

Jag har vid personliga samtal eller per telefon fOrklarat undersok-
ningens syfte och upplaggning. Betanketid for deltagande har naturligt-
vis erbjudits. Ett fAtal har tackat nej. Jag har ingen yrkesmassig relation
till de intervii!-de men har inte varit helt okand som person for dem.
NAgra av de iniervjuade har jag fAtt kontakt med dA jag gjort handled-
ningsbesak av grundskollararstuderande. Vid urvalet har det varit vik-
tigt att lararna uttryckt en positiv installning till intervjun.

Databildning
I början av mitt arbete hade jag tankar pA att lAta ett större antal spe-
ciallarare skriva ner sina upplevelser och tankar om sitt liv och sitt yrke
(se kap 1). Denna fundering att arbeta med "life historymetoden" i skrift-
lig form fick jag inledningsvis Overge dA det visade sig svArt att fA spe-
ciallarare att Ora en sAdan berattelse av retrospektiv karaktar. Tveksam-
heten fiforklarade de som tillfrAgades med att det var svArt och tids-
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krävande att Ora en sacian. En intervju daremot tyckte de var enklare
och lattare att genomfora. Den personliga kontakten med intervjuaren
kandes bathe.

Tid och plats for intervjuerna har jag anpassat efter den intervjuades
Onskemal. Jag har sjalv genomfort intervjuerna dagtid i mitt hem, i den
intervjuades hem eller i den skola dar den intervjuade har sin tjanstgo-
ring. Intervjuerna har spelats in pa band och ar mellan 45 och 60 minuter
langa. Inledande samtal for inspelningen har riirt alldagliga ting utom i
ett fall cla den intervjuade gav vissa restriktioner om vad hon onskade
"avsliija" om sin person. Jag har av olika skal pratat efterat med intervju-
personerna om hur de upplevt intervjusituationen och om aktuella skol-
fragor. Inledande och avslutande samtal jämte intervju har i sin helhet
tagit hogst tva tirmnar i ansprak. Intervjuerna har genomforts under av-
slappade former och har karaktaren av ett samtal. Inledningsfragor har
stallts och probes (stodfragor) har tillkommit fOr att utveckla samtalet (se
bil 1). Nagon av de intervjuade har varit extra talför och da. har detta
naturr.gtvis inverkat pa intervjuns omfang.

Varje intervju har sedan skrivits ut i detalj enligt den intervjuades
ordagranna berattelse. Denna procedur är inte problemfri. Intervjuper-
sonens kroppssprak och tontall eller intervjusituationens spanning kan
inte översättas till text.

For instance we can not detect where tensions emerge between
researcher and worker in the interview sivation. Nor are we able to
see the worker's whole body language relating to what he or she was
describing in the interview (Sandberg, 1994 s 83).

I huvudsak har intervjuerna behandlat de ursprungliga ingangsfragorna.
Nagra av fragorna stalldes enligt "critical incidentmetoden" (se fragorna
8, 9 och 10). I denna metod försiiker forskaren:

isolera de krav, som är mest kritiska for en arbetsuppgift.
(Andersson & Nilsson, 1966 s 35).

Detta innebar att jag ställde fragor dar jag bad lararna uttrycka vad de
uppfattar som speciellt svart och speciellt stimulerande Mom sitt yrkes-
oraracie.

Intervjun innehaller 18 fragor fOrutom en kort inledningsfraga dar
den intervjuade redogor fOr namn, alder, examina och utbildningsorter.

')
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FrAgorna kan hänföras till följande sex omrAden:

OmrAden

1. Bakgrund och yrkesval (hip 1-3)

2. Specialpedagogisk kunskap (frAga 4-6)

3. Speciallararrollen (frAga 7-9)

4. UndervisningsmAl och arbetssätt (frAga 10-13)

5. SamarbetsfrAgor (frAga 14-16)

6. Tankar om framtiden (frAga 17-18)

Under varen 1992 utformade och diskuterade jag med min handledare
de fragor som blev utgangspunkten far tva provintervjuer. Provinter-
vjuerna gjorde mig medveten om vilka svarigheter och fallgropar som
firms i intervjusituationen. Det gav mig ocksa värdefulla tankar om hur
jag kunde förbättra samtalen med mina intervjupersoner. Dessa förbätt-
ringar rörde framst mitt sätt att lyssna pa intervjupersonernas berattelser
och utifran dessa stalla foljdfragor (se bil 1) eller be om fortydligande
svar. De bada provintervjuerna ansags tillrackliga i precision och omfang
far att kunna inga i mitt fortsatta forskningsarbete. Ingangsfragorna fran
provintervjuerna är saledes gemensamma for hela materialet.

Analys av empiriska data

Vid bearbetningen av intervjumaterialet har jag sakt svar pa fragor som
rar speciallararnas uppfattningar av vad som är viktig specialpedagogisk
kunskap och hur de tillagnat sig sin specialpedagogiska kunskap och
kompetens.

Ytterligare fokuseras deras upplevelser och uppfattningar av special-
Iiirarrollen. Ett annat omrade sorn ocksa behandlas är vilka mdl och meto-
der de anser vara betydelsefulla. Jag försoker ocksa fa en bild av special-
lararens samarbetssituation med kollegor och elevernasforaldrar.

Slutligen söker jag svar pa hur de intervjuade ser pa sin framtid inom
det specialpedagogiska omradet.

I beskrivningen av mm forskningsansats har jag kortfattat redogjort
far hur jag last mitt intervjumaterial och sokt information/kunskap i det.
Under lasningens gang har jag emellanat atergatt till de bandade inter-
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vjuerna for att lyssna pa hur de intervjuade lararna uttrycker sig aven
med hansyn taget till tonlage och pauser. När tveksamhet firms i rOsten
eller den intervjuade har andrat samtalstempo har jag lyssnat extra noga.
I texten ar pauser markerade med extra punkter.

Till en borjan fOrsokte jag finna svaren pa mina fragor i direkt anslut-
ning till den stalida fragan. Detta fick jag c e dâ det visade sig att de
intervivade pratade fritt och om olika fOreteelsergenomen under hela
intervjuns gang. Jag borjade betrakta mitt material som en helhet och
kunde exempelvis firma kategorier som ror specialpedagogisk kunskap
under fragor som egentligen behandlar samarbetsfragor. Under en sadan
fraga kan den intervjuade ha beriirt sir kunskapssyn och vad han/hon
egentligen uppfattar sorn speciaipedagogisk kunskap. Kunskapstemat
var vagledande i mitt analysarbete (Ely, 1993). Fran början analyserade
jag mitt material strikt fenomenografiskt dvs jag sate komma at den
variation i uppfattningar som finns i det samlade materialet. Kategorierna
ar ett resultat av analysarbetet och saledes inte pa förhand bestamda.
Detta analysforfarande har jag kompletterat med att dven betrakta de inter-
vjuade som individer

Detta kompletterande analysforfarande blir sarskilt tydligt under
fragorna som behandlar samarbetsfitor, specialldrarrollen och framtids-
tankar.

Analys av information i kvalitativ forskning ar beroende av forska-
rens sensitivitet och analytiska formaga. Vare sig man analyserar infor-
mation flirt enstaka individer och situationer eller frail flera personer ar
processen induktiv till sin karaktar. Informationen ska "silas", kombineras
och tolkas. Under denna process kan det unika och speciella hos en per-
son komma i skymundan (Merriam, 1994).

Med utgangspunkt fan Merriam har jag i det avslutande kapitlet om
speciallararnas framtidstankar redovisat de intervjuades "speciallarar-
profiler" (se kap 10). Det dr ett försök att tydliggora de kategorier som är
utmarkande for de intervjuade lararna. Derma mojlighet blev pataglig i
det slutgiltiga analysarbetet cla jag laste intervjuerna om och om igen ett
antal ganger fOr att försOka finna fler exempel pa uppfattningar av
specialpedagogisk kunskap kopplat till speciallararrollen och framtiden.
De intervjuade har vanligen uttryckt sina uppfattningar med ett enkelt
och rakt sprak. Vid analysforfarandet har jag ibland tvekat om en upp-
fattning ska fOras till den ena eller den andra kategorin pa grund av de
intervjuades satt att uttrycka sina uppfattningar. Detta har inneburit att
jag cla lyssnat pa materialet for att jamfOra uppfattningar ett flertal
ganger. For att fa ut maxhnal information galler det att visa respekt for
materialet och inte overtolka tillgangliga data. Detta faktum maste
forskaren sarskilt beakta i analyssituationen (Patton, 1984).
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Till skillnad frAn mAnga andra avhandlingar väljer jag, som nämnts i
avhandlingens dispositionsavsnitt, att redovisa mitt empiriska material
tillsammans med de teoretiska delar som jag funnit relevanta for mitt
arbete. FOrhoppningsvis ger detta en bättre overblick fOr läsaren och en
tydligare helhetsbild Over aktuell litteratur och forskning med avseende
pA avhandlingens olika frAgestallningar.

Avhandlingens sex omrAden bearbetas fOrst fenomenografiskt, dvs
jag avgransar och kategoriserar de intervjuades uppfattningar fOr varje
omrAde. Därefter sammanfOr jag de intervjuades uppfattningar i de
individuella profiler som jag funnit (kap 10).
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Del II

Resultat fran och teoretiska perspektiv
pa de sex omradena

_
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Kapitel 4

Bakgrund och yrkesval

Omade 1

I detta avsnitt redovisas intervjupersonernas studiebakgrund och tankar
om yrkesval. jag har har velat a en bild av om det finnsfaktorer som lwr
varit av avgorande betydelse for yrkesvalet och utbildningen till speciallarare.
Vidare fOrsOker jag belysa om de intervjuade ar nöjda med sift yrkesval
eller om de skulk kunnat tanka sig nAgot annat yrke. De intervjuade har
alla rner an tio yrkesverksamma At. Mom specialundervisningensomrAde
(se översikt s 30).

Tre (3) av de intervjuade kvinnorna berättar om att de hade liirar-
tradition i slakten och att de troligen socialiserats in i lararrollen valdigt
tidigt. Ovriga intervjupersoner understryker att de hade stbd av sina
fOraldrar infOr sitt yrkesval. De som inte har haft nAgon studietradition i
sin slat och tagit studenten som pionjarer har bl a sett lararyrket som ett
satt att hiija sin egen och slaktens status. De intervjuade mannen (3) ut-
trycker att de stAtt fOr sitt yrkesval helt sjalva eller aft kamrater och slu-
diesituationen (misslyckade universitetsstudier) varit avgorande. Ingen
studietradition har funnits i slakten men de har 'cant stiid fOr sitt yrkes-
val. En av de intervjuade berattar med munterhet att hans mamma
istallet "fOljt honom i fotspAren och blivit larare pa garnla da'r".

Den relativt korta utbildningstiden i grundutbildningen (2 AO har varit
betydelsefull for yrkesvalet dA utbildningen inte blivit sA kostsam. Detta
pekar man pa som en betydelsefull faktor, dA mojligheterna till studielAn
eller ekonomiskt stöd fran föraldrarna varit mycket begransade. Tre av
de intervjuade har realexamen som grund och har sAledes darefter 3-4
Ars utbildning till smA- respektive folkskollarare.

PA frAgan om varfOr man blev speciallarare skiljer sig svaren frAn de
intervjuade inte sarskilt mycket At. Det finns dock en tydlig skillnad
mellan de manliga och kvinnliga deltagarna. Mannen har gjort ett med-
vetet val och sett en mojlighet att vidareutbilda sig och fA ett handelserikt
yrke med undervisning av "elever av udda sort". Yrkets frihet och obun-
denhet har lockat.

Kvinnorna anger flera skal betingade av familjesituationen. De harefter
giftermAl, skilsmassa, flyttning, sjukdom eller barnafoclande blivit an-
visade eller sökt speciallarartjanst. Slumpen tycks ha avgjort deras yrkes-
val. Alla uttrycker dock ett genuint intresse fOr utsatta och svaga elever.
Atta av intervjupersonerna kan svArligen tanka sig ett annat yrke. TvA av

3



- 30 -

lararna kanner en viss tveksamhet förknippad med den ovissa arbets-
situation som finns inom specialundervisningens omrAde idag.

De intervjuades alder och utbildning vid intervjutillfället 92/93

Nr/namn Alder Utbildning TjansteAr (spec)

Ll Rita 64 SmAskollarare -48
Speciallarare -77 15

L2 Nilla 44 Folkskollarare -68
Speciallarare -81 11

L3 Britta 56 Folkskollarare -58
Speciallarare -75 18

L4 Inger 54 SmAskollarare -61
Speciallarare -79 14

L5 Betty 49 LAgstadielararare -68
Speciallarare -81 12

L6 Vera 49 SmAskollarare -67
Speciallarare -77 16

L7 Nanna 56 SmAskollarare -60
Speciallarare -79 14

L8 Nalle 62 Folkskollarare -52
Speciallarare -63 30

L9 David 43 Mellanstadieldrare -74
Speciallarare -83 10

L 10 Lars 43 Mellanstadielarare-75
Speciallärare -83 10
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Kapitel 5

Specialpedagogiska kunskaper
Omrade 2

I detta kapitel redovisas de intervjuades uppfattningar av vad som ar vik-
tiga kunskaper for en speciallarares yrkeskunnande. Jag forsoker ocksA
ge en inblick i hur begreppet pedagogiska kunskaper uppfattas av andra
forskare och fOrfattare med anknytning till pedagogiskt kunnande. Vida-
re belyses hur speciallararna tillagnat sig sina yrkeskunskaper och om de
upplever att de har kunskaper som de anser vara av stor betydelse for
sitt verksamhetsomrade.

En av de intervjuade uttrycker sin uppfattning om specialpedago-
giska kunskaper sâ har:

L2 Det Ar ju himla svArtl For det beror precis pA var man hamnar, vil-
ken roll man fAr och vilka mojligheter man har att jobba sorn man
vill. Det fick jag ju när jag kom till V-skolan, där fick jag bygga upp
precis som jag vile. FOre min utbildning satt jag ju med smA lasgrup-
per och rattade stavfel och i och fOr sig ifrAgasatte men det var ju
inte latt att komma och saga att det var At skogen utan jag tog ju
sats efter det aft jag hade flyttat och byggde upp en ny verksamhet.
Jag var ju mer fysiskt inriktad, konkret sA aft saga fOrut!Vad jag fort-
farande saknar ar det emotionella som jag behover mera av! Ja dom
sorn har det taskigt socialt, fungerar inte i klassen i gruppen clA
skulle jag vilja ha mera fOr att kunna gfi in i gruppen, klassen och
kunna arbeta, far dA har jag kant mig sA pass osaker sA att jag inte
vAgat gA in till hundra procent Det man fick dA 1981 kan man ju
inte stanna med det fortsatter ju hela tiden sOkandet.

En annan uttrycker sin uppfattning s har:

13 Rena kunskaper sA är ju svenska sprAket valdigt viktigt det
ar modeller for lasinlarning inte en utan olika modeller vill jag
poangtera! Sen ar det ju den grundlaggande matematiken alla mej-
liga ingAngar i matematiken.... Sen tycker jag att man behOver meto-
dik, mycket pedagogik. Man behover sociologi processer
grupprocesser som man aldrig kan fA for mycket ay. Sen tycker jag
det finns andra bitar som man inte kan saga ar direkta kunskaper
man mAste vara begAvad med ett enormt tAlamod. Man mAste kunna
se ljuspunkter och framsteg som ar valdigt smA men .... och bygga
vidare pA sAna saker. Fr An borjan var jag dAligt utrustad for man
hade ju bara den svenska och matte som man fAtt pA seminariet
men att den skulle ligga pA en viss nivA few att hjalpa dom har barnen
det visste man ju inget om utan det fick man ju prova sig frarn. Sen
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tycker jag just att jag har tAlamod det ar väl eft av mina stora plus
dA om man far kalla det sA.

En tredje uttrycker sin uppfattning sA här:

L9 Jag tror att forutsattningarna fOr att du ska klara jobbet är din per-
sonlighet. Den maste du ha i botten uppe pa det sa maste du
skaffa dig kunskap om ja framforallt tonAringar! Hur tonAringar
fungerar! Skaffa dig kunskap om .... man mAste fa kontakt med dom
innan man kan använda det andra. Utan kontakt ar man helt varde-
lifis hur mycket man an kan Sen maste man ju ha nagot att stoppa
in i dom här kommunikationsledningarna. Det som vi jobbat med nu
och som har varit svArast hittills, det är ju hur man lär vuxna barn

eller ungdomar aft läsa. De ls mAste man ju läsa sig till det ... man
mAste läsa mycket teori men du kan ju aldrig anvanda den teori som
finns i bockerna direkt pa nagon elev utan man far ju blanda och rora
om prova. Amneskunskaperna det har man, det racker det man
har genom sin grundutbildning det är mera intresse .... man maste
vara uthallig ... man mAste vara nyfiken pa alla nya sorn kommer.
Mr man trot-that dA blir det inget, cla orkar man inte. Orkar man inte
vara nyfiken pa det man Or med dom här ungarna som kommer
och fOrsiika tänka ut sa att det blir intressant och forsOka knäcka
koden .... eller komma inpA och fA kontakt. Jag vet inte vad det är for
slags kunskaper ...! Jag ser dom som overlever som speciallärare
del at ju manniskor som är intresserade av manniskor.

Alla intervjuade uttrycker i liknande ordalag, som ovanstAende citat,
sina uppfattningar om kunskaper som är viktiga for speciallararens yr-
keskunnande.

Jag har sokt likheter och skillnader i uttalandena for att sArskilja katego-
rier. Det framgAr tydligt att de intervjuade relaterar sina uttalanden till
sitt eget yrkesverksamma liv. Lararna frarnhAller att deras uppfattningar iir
beroende av den situation (kontext) som de befinner eller har befunnit sig i.
Deras uppfattningar av vad som är viktiga specialpedagogiska kun-
skaper och innehAllet i de kunskaper som de Aberopar som viktiga har
ocksA forAndrat karaktär over tid. Detta förhAllande uppmarksammas
Mom fenomenografin av bl a Marton (1992), som betonar kontextens
betydelse for en persons uppfattningar vid viss tidpunkt.

I mitt material har jag avgransat tvA huvudkategorier och fern under-
kategorier (A-E) dA det Oiler uppfattningar av kunskaper /kunnande
och kompetens.

Den fOrsta huvudkategorin innehAller uppfattningar som kan rubrice-
ras som 'verktyg fOr speciallararens arbete. Den andra tydliggor ett kun-
nande som kan betecknas som en "social" kompetens.

3 o
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Huvudkategori 1: Kunskaper/kunnande

A: Instrumentella kunskaper (amneskunskaper, metoder)

De intervjuade tar flir givet att speciallararen maste ha ett visst matt av
kunskaper som ar relaterade till ett skolamne. Har exemplifierar nagra
med svenska och matematik som de viktigaste dmneskunskaperna.

U Rena kunskaper dr det ju svenska sprAket sen dr det ju
den grundlaggande matematiken sen ar det metodik sociologi

processer grupprocesser sorn man aldrig kan fA fOr mycket av

L6 Det ar viktigt ad ha en bred utbildning i matematik och svenska
for det ar framforallt det man Miler pA med

L9 Amneskunskaperna det har man, det racker det man har genom
sin grundutbildning

Ovriga amnen som namns är pedagogik, sociologi, metodik, psykologi
och handikappkunskap. Kunskaper relaterade till samhallets och skolans
funktion och resurser lyfts fram av nagra. Kunskaper som kan fOrknip-
pas med "hur man lar barn" att lasa, skriva och rakna kan hänfOras till
olika metoder och modeller for inlarning.

LI Man rnAste vara saker pa hur man lar ett barn att lasa.

L3 Det dr modeller for lasinlärning

Jag betecknar bade amnes- och metodkunskaper som instrumentella
kunskaper.

Bladini (1990) fokuserar den fOranderlighet i undervisningssituatio-
nen som speciallararna varit utsatta for under hela den tid som yrket
funnits. Den kunskap och kompetens sorn speciallararna forvantades be-
sitta fore 1980-talet var till största delen relaterad till undervisnings-,
test- och diagnostiserande kunskaper, dvs instrumentell kunskap.

13: Ekologisk kunskap

Kunskaper som de intervjuade uppfattar soni viktiga men som de har
svart att verbalisera kan hanfOras till ett kunnande och/eller en formaga
att utOva komrnunikativ kompetens.. Hur individer och grupper samverkar i
ett larande och aktiverande skolklimat kan ocksA ses som en aspekt i
denna kategori.

1.2 Vad jag fortfarande saknar ar det har med det emotionella
ja, dom har det taskigt socialt, fungerar inte i klassen i gruppen. DA
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skulle jag vilja ha mera for att kunna ga in i gruppen, klassen och
kunna arbeta

L9 Skaffa dig kunskap om hur tonaringar fungerar man maste
kunna fa kontakt med dom innan man kan anvanda det andra
Utan kontakt ar man vardelos! Hur mycket man an kan!

Av uttalandena framgAr aft man har svArt att beskriya detta som kun-
skaper, men man Aterkommer till att om denna kunskap saknas har man
svart aft fungera som speciallarare.

Bladini beskriver i sin avhandling "Fran hjalpskolelArare till fOrand-
ringsagent" (1990) i KUSPEL-projektet ett ekologiskt perspektiv pA spe-
cialundervisning. Kannetecknande fOr detta är bl a "larare som uppmun-
trar sociala kvalitéer i undervisningssituationen, soker ta vara pa elevinitiativ
och giirna ger sig in i en dkta dialog med eleverna" (s 150). Insatserna for for-
andringsagenten är mera kopplade till overgripande verksamheter sA-
som pedagogisk planering, elevviird och personalutbildning, dvs social, emotio-
nell och gruppsykologisk kunskap och kompetens som behOvs i dessa sam-
manhang.

Huvudkategori 2: Social kompetens

C: Personligheten
Speciallarama upplever att den som "överlever" i yrket mAste ha egen-
skaper av personlighetsrelaterad karaktAr. Detta uttrycker de bl a som
"tAlamod, uthallighet och nyfikenhet ".

L7 Kunskaper? la, jag maste ju kunna en massa om barns utveckling
och om lasprocessen jag funderar Over vad jag sjalv kan Vad
kan jag? Talamod är ju ingen kunskap! Det är ju en egenskap
man rnaste ju ha ett helsikes talamod det máste man ju ha. Fast det
ar ju ingen kunskap det ar ju en egenskap. Dom har barnen som
jag jobbar med dom gor ju sina framsteg ganska langsamt och da
galler det ju att jag har talamod och inte skyndar pa utan det är bar-
net sjalv som bestammer takten. Att standigt %/Arita in ...

L9 forutsattningarna fOr att du ska klara det här jobbet iir din
personlighet

L7 uttrycker här en uppfattning av att "tAlamod" inte är "riktiga kun-
skaper" men bevisligen en egenskap som mAste finnas for att man ska
kunna arbeta med elever som bar inlarningssvArigheter. L9 uttrycker att
personligheten har stor betydelse fOr att man ska kunna klara yrkes-
rollen Over huviicitaget.



- 35 -

D: Tyst kunskap
Den sociala kompetensen ger ocksa uttryck foren underkategori som har
avgransas som tyst kunskap. Denna kunskap/kompetens har utvecklats i
ett kommunikativt förhallande till elever och kollegor. Det ar en kunskap
som bygger pa erfarenheter fran undervisningssituationen ochsom ofta
initierats av ett problem eller problemkomplex (hinder) i samband med
elevers inlarningssvarigheter. Tyst kunskap kannetecknas av upp-
marksatnhet och "en kansla for situationen".

L6 ... Att man fOrstAr barn och kan sanka sig till deras niva

L7 Att standigt vanta in det galler att ha is i magen

I en artikel av Rolf (Johannessen & Rolf, 1989)) diskuteras varfOr tyst
kunskap är en viktig del i fornyelsen av samhallets utveckling.

Utbildning av samhallets praktiker, professionella och specialister
bar inom sig en spanning. A ena sidan formedlas tyst fungerande
kunskap i den miljö dar den anvands. For att en person skall kunna
integrera kunskap i sin person, bOr kunskapen i huvudsak inhamtas i
den miljti dar den ska anvandas. Detta dr en grundtanke i flertalet
teorier om tyst kunskap (Johannessen & Rolf, 198) s 42).

Rolf (1991) grundar sina tankar pa Polanyis beskrivning Fv tyst kunskap.
Denna kan ocksa fungera som bakgrundsl unskap. Varje undersoknings-
process vilar pa tyst kunskap. Kartlaggningen av verkligheten sker ut-
ifran en bakgrund av vetande och kunnande. Den tysta kunskapen blir
da ett redskap for att kartlagga verkligheten. I varje handling riktas upp-
marksamheten mot vissa foreteelser som sarskiljes. De stalks i fokusl3.

L9 nar man 'canner att det fungerar bra man har kontakt
med eleven cla Oiler det att inte bryta det

Har har de hinder for inlarning, sorn lararen fOrut upplevt, försvunnit
och det galler att ta till vara en gynnsam inlarningssituation.

Molander ar (1993) forsprakare for en uppfattning om att "kunnande
ar en form av uppmarksamhet". Han tar exempel fran konst och musik
och menar aft man kan lara sig uppmarksamhet som rutin. Det man Or
ingar i komplexa system av handlingar, med vissa mM och syften. Dar-
emot ar det ofta langtifran exakt klart vilka uppgifterna och malen ar och
hur de bast uppnas. Spraket spelar en stor roll for kunskapsbildning

13... "fokalvetande"; "fOr att rita upp en mPntal karta over omgivningen behtivs vissa
intellektuella och sensomotoriska redskap. Dessa som ligger till grund for fokal-
vetandet fungerar tyst. De ar I denna situation tyst kunskap". (Rolf, 1991 s 63).
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inom verksamheten. Vidare havdar Molander att vi forbattrar var ktm-
skap nar vi stOter pa dess granser, fOrkunskapens granser. Det kravs inte
minst kunskap om att man inte vet. Reflektion Over den egna kunskapen
och dess natur kan ske utan aft man drivs mot gransen. Vi sOker i stallet
den karna dar det inte finns osakerhet. Det innebar att anvanda egna in-
sikter few att skarpa uppmarksamheten mot det vi redan kan och vet. Vi
reflekterar Over var egen yrkesverksamhet.

Molander talar ocksa om kunskapsbegreppet ur tva synvinklar, fOr-
fogande och orientering. Forfogandekunskap ar sadan kunskap som kan
kodifieras i generella lagar, tekniker och tumregler. Orienteringskunskap
är kunskap som uppnas i ett dialektiskt forhallningssatt. Det galler aft
fraga och tanka. Kunskapsbildningen inom omradet for orienteringskun-
skap ar en standigt fortsatt bildningsprocess. Dialogisk kunskap ar alltid
oavslutad kunskap (Molander, 1993 s 182).

E: Erfarenhetskunskaper
Ytterligare en kategori inom de sociala kompetensen kan avgransas ur
materialet som erfarenhetskunskap. Den synliggors och utvecklas, fOrand-
ras och fordjupas Over tid och innebar att lararen provar olika under-
visningssatt eller monster utifran praktisk etfarenhet i sin undervisning.
Kunskaper som inhämtas och utvecklas i ett sammanhang dar lararen ar
forflyttad fran klassrumsverksamheten till annorlunda platser eller sam-
tal med intressanta kollegor/manniskor kan ocksa raknas hit. De tysta
kunskaperna och personligheten utvecklas och fOrandras genom de erfa-
renheter som larama upplever i skolan och i livet. Erfarenheter av olika
slag ger lararen en stOrre handlingsberedskap och formaga att beclOma
en situation eller ett problem (Benner, 1984).

L2 Det var ju den har utvecklingsstorda flickan och sen hade vi en
tjej, som var bAde MBD och sprAkhandikappad och dar lar man sig
otroligt mycket f6r det som inte gAr dar dA mAste man ju tänka
om

L4 Har man varit lärare i mAnga Ar har ju erfarenheten stor betydelse
livserfarenhet ocksA man behover kunskaper som inte Omit

har med erfarenhet att gOra det ar ju forandring hela tiden

L5 .... erfarenheter tycker jag ar viktiga Vad jag tanker pA ar när
jag gick min speciallararutbildning dA fick vi el valdig insyn i

genom vAra studiebesbk pA olika hAll i olika lander och platser
och sarskola och blindskola och det fick mig att vidga min man-
niskosyn valdigt.
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Enligt Dreyfus & Dreyfus (1986) utvecklas erfarenhetskunskap i ett sam-
manhang där lararen reflekterar Over situationen och slit handlande. Er-
farenhetskunskaper ger lararen en säkerhet som tillAter t ex okonventio-
nella losningar. I borjan av en larargarning firms ingen erfarenhet att luta
sig mot. Det blir kanda kunskaper, regler och metoder, som styr handlan-
det (novis). Efter hand kan man ta hänsyn till "situationens fdrutsiittningar"
och utveckla en formaga att inbegripa dessa i sitt handlande (advanced
beginner). Situationen Andras efter nAgra Ar i yrket clA man kan agera
mera kompetent (competent) dvs utifrAn ett mera lAngsiktigt perspektiv
analysera situationen och kan planera sitt handlande arefter. Nästa steg
i utvecklingen irmebär att "kiinsligheten fOr situationen som helhet" Okar och
man bar skickligare (proficient) att becloma en situation utifrAn lAngsik-
tiga mAl. Handlandet modifieras utifrAn detta.

L9 vill man stoppa i dom kunskaper sa maste man skapa en
relation aldrig sa har officiellt sa att dom kanner att nu sa
ska jag komma och prata utan man far ta och gripa tillfallet i flykten.
Mr man kanner att det ar bra cla har det hant att jag ringt och sagt
att nu Mr ni ta min lektion nu vill jag prata fardigt med den hal-
tjejen!

Sista steget, i denna modell dr expertens (expert). Experten handlar ut-
ifrAn en djup förstAelse for hela situationen och en känsla av att "det blir
bra om jag Or sA Mr". En intuitiv kansla fOr ett problem eller situation
ger experten riktning i handlandet.

Capturing the dev-ription of expert performance is difficult, because
the expert operates from a deep understanding of the total situation;
the chess master, for instance when asked why he or she made a
particularly masterful move, will just say: 'Because it felt right! It
looked good'l (Benner, 1954 s 32).

I samtalen med intervjupersonerna om viktiga kurskaper fOr en special-
larare framkommer tydligt att nästan alla skulle vilja utveckla sin egen
kunskap och kornpetens St nAgot hall (se kap 9). Med utgAngspunkt fran
deras nuvarande arbetssituation har alla givit uttryck fOr att de tycker att
de inte har tillrackligt med specialpedagogiskt kunnande.

FOljande sammanstallning innehAller tvA huvudkategorier och fern
underkategorier. NAgon kvantifiering av de intervjuades berattelser med
hansyn till kategoriindelning har jag inte gjort. I samrnanstallningen
firms dock alla uttalanden med som jag hanfOrt till de olika kategorierna.
SAlunda kan ett flertal av de intervjuade ha nämnt att svenska och mate-
matik dr nodvandiga am.neskunskaper for en speciallkare. De kategorier
sorn har varit svArast att avgransa Sr de som bygger pA de intervjuades
egna livserfarenheter eller erfarenheter som ligger i eller utanfOr skolans
vatid och kategorin tyst kunskap.
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Sammanstallning av speciallararens kunskaper och kompetens:

Huvudkategori: KUNSKAPER/KUNNANDE

Underkategorier
A: Instrumentell B: Ekologisk

Svenska Elevkannedom
Matematik Elevsyn
Pedagogik Kriskunskaper
Metodik Sociala kunskaper
Psykologi Familjekunskap
Handikappkunskap Missbruksproblem
Sociologi Kommunikation

Lasprocessen Barns utveckling
Lasinlarningsmetoder Hur barn tanker
Ljudinlarning Samtal
Diagnostisezing Grupprocesser
Skrivutveckling Samarbete

Huvudkategori: SOCIAL KOMPETENS

Underkategorier
C: Personlighet D: Tyst kunskap

Talamod Omvaxling
Nyfikenhet Nivakansla
Positiv Forstae lse for barn
Optimism Hjalpsamhet
Humor Trivsel

E: Erfarenhetskunskap

Elevfall (handikapp mm)
Föraldrakontakter
Resor till andra lander
Studiebesok pa sarskola och blindskola
Samarbete med namngivna personer/kollegor
Samarbete med socialforvaltningen
Sannarbete med flyktingcentrum
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Avslutningsvis vill jag har forsOka kommentera nAgra av ovanstiende
kategorier och karaktarisera dem utifrAn ett specialpedagogiskt kompe-
tensperspektiv.

Inom den instrumentella kategorin (A) avgränsar jag en inriktning mot
ett amne (declarative knowledge, know that) och en inriktning mot en
teknik eller metod for att undervisa (procedure knowledge, know how,
Ryle, 1963). Under den ekologiska kategorin (B) ar fOrhAllandet liknande
dvs de intervjuade uppfattar kunskaper om kommunikation (know that)
som viktiga men nAgra poangterar, att formagan att samtala med elever
(know how) ar vital Rix. verksamheten. Distinktionen Mom bAda dessa
underkategorier kan ses som en utveckling och ett sampel mellan teore-
tisk och praktisk kompetens Mom det specialpedagogiska kunskapsom-
rAdet (Kuhn, 1970, Polanyi, 1958).

Lararna soker kunskaper om elever och om hur man behandlar elever
i problemsituationer. De stoker kompetenshojande specialpedagogiska kunska-
per (se kap 9).

Sandberg (1994) har i sin avhandling funnit att ekonomers kunskaper
och kompetens utvecklas i ett intimt fOrhallande till kunderna. Kom-
petensen bestar framfor allt av kontextberoende kunskap och skicklighet
skapad genom ekonomernas sätt att uppleva sitt arbete.

The higher the level of competence acquisition, the more evident
becomes the context-dependent nature of human competence.
(Sandberg, 1994 s 43)

Experten behandlar ett problem annorlunda an en novis. En expert är
"ett" med sitt arbete och följer inga förutbestainda regler. Kanneteck-
nande ar att experten utvecklar en djup förstaelse for den totala situa-
tionen. Identifiering av problem, mAl, planer och agerande sker intuitivt
med ett holistiskt synsatt. Manniskor upplever ett och samma arbete sA
olika att det ar nastan omojligt att beskriva vad mansklig kompetens star
for pa en viss nivA.

Detta kan uttryckas som en reflektion Over att som ny speciallarare
(novis) visste man inte riktigt hur man skulle fOrhAlla sig i undervis-
ningssituationen (L2, s 31) I borjan uppfattades dock anmet och metoder
for att undervisa i amnet som det viktigaste (Benner, 1984). Under Arens
lopp har intresset for ekologiska kunskaper Okat och lararen utvecklar
ocksá en medvetenhet om sin egen personlighet, och kommunikativa
formaga (L9, s 32). Det framgAr tydligt att mansklig kompetens och
formaga att identifiera problem utgOr en viktig del i speciallararnas
verksamhet. SjalvfOrtroendet och kompetensen har utvecklats genom
utbildning och erfarenheter. Flera av de intervjuade lararna uttrycker att
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de nu uppfattas av omgivningen som auktoriteter och specialister Mom
specialundervisningens omrade.

Speciallararnas uppfattningar av viktiga kunskaper Mom sitt yrke kart
jamforas med flera andra yrkeskategoriers kunskapsuppfattningar dar
mansklig och kommunikativ kompetens ar central for verksamheten.

Hur har speciallärarna inhamtat sina kunskaper?

Vid samtalet om viktiga kunskaper for en speciallarare berattade de
intervjuade pa uppmaning hur de sjalva inhämtat sina kunskaper. Ur
materialet kan tvfi processinriktade kategorier avgransas.

Kategori 1: Formellt kunskapsinhamtande
Kunskaper som inhamtats formellt har i huvudsak sin bas iforelasningar,
langre eller kortare kurser, litteratur och studiedagar.

Kategori 2: Informellt kunskapsinhämtande
Kunskaper som inhamtats informellt har utvecklats under verksamhet i
skolan, i samhiillet, i cirkelform och alltid i samverkan/samtal med manniskor.

Huvudkategorin "Kunskapee (instrumentell kunskap och ekologisk
kunskap) kan i huvudsak forknippas med formellt sätt. Huvudkate.gorin
"Social kompetens" (tyst kunskap, personlighet, erfarenhetskunskap) fOr-
knippas med det informella sattet. En och samrna person kan ge uttryck
for bade formellt och informellt sat.

L2 Utbildningen fOrst! For den Or att man fAr tankar om de här frA-
gorna som man sysslar med hela tiden. SA kilter man sjalv i litteratur,
fortsatter med det en del kurser. Men framfor allt dom handi-
kappade barnen! Nar jag kom till H-torp efter utbildningen, sA
var det ju den här utvecklingsstorda flickan och seri hade vi en tjej,
som var bAde MBD14 och sprAkhandikappad och dar lar man sig
otroligt mycket for det som inte gAr dar dA mAste man ju tanka
om!

L4 Jag har Ott pA kurser som jag har sat pA eget initiativ barns
utveckling och tankande och det har varit speciallararveckor. Jag
har Ott pA forelasningar som jag har tyckt varit bra ... pA kvallar har

14MBINDAMP ar en neurologisk skada.
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jag gatt ivag. SCIRA15 har haft nagot Det här med att vi special-
larare traffas nu ar ocksh jattebra vi forsöker hitta bra förelasare
eller folk som kan prata man ar ju inte fullard nagon gang. Ar
man nagra flera är det bra om man kan prata med varandra byta
erfarenheter. Det racker inte aft prata med sina kollegor utan man
vill prata med de andra speciallärarna ocksa som har fatt den lite
djupare kunskapen an vad dom andra kollegoma har fatt pa den
vanliga lararutbildningen.

L7 Erfarenhet och sen har jag val last en artikel har och en bok
där men frarnfär allt genom erfarenhet samtal med andra
larare .... en del. Aven samtal med barn!

De intervjuade ger uttryck for att den instrumentella kunskapen, som de
alla ser som en viktig kunskapsbas, utgor en stor del av deras grundut-
bildning till larare och speciallarare. Verksamheten i skolan fokuserar
andra fardigheter och formagor som de vill utveckla och beharska. Kom-
munikativ kunskap och kompetens accentueras. Lararna stiker dess.
kunskaper bl a i samspel med barnen och kollegorna. Den tysta kunskap
och ofarenhetskunskap som speciallararna utvecklar i ett kommunikativt
sammanhang ar saledes beroende av den kontext som de befinner sig I.
Speciallararna pekar pa att erfarenheter med utgangspunkt fran elever
eller situationer hjalper dem att Ora de val som behövs for att kunna
undervisa. En kanslighet for situationen ger riktning fOr handlandet. Van
Marten (1991) uttrycker detta som "tact" (taktfullt agerande).

In a sense, tact is less a form of knowledge than it is a way of acting.
It is the sensitive practice of heedfulness. Tact is the effect one has on
another person even if tact consists, as it often does, in holding back,
waiting (Van Manen, 1991 s 522 ).

Danielsson och Liljeroth (1987) poangterar att praktik inte är teorilOs
utan en standig pendling mellan erfarenhet och kunskap som ger utverk-
ling och anvandbar kunskap. Ny kunskap maste standigt hallas levan
genom studier och diskussioner, provas i det praktiska arbetet, utvecklas
och revideras.

SchOn (1983) visar pa praktikerns dilemma riar det galler att bediima
en situation eller ett problem. Man kan ha mfinga satt och olika infalls-
vinklar att narma sig ett problem. Praktikern samlar pa sig en repertoar
av exempel som han har som utgangspunkt for reflektion och sitt satt att
handla. I samtalen med eleverna utvecklar speciallararen sin kunskap
och handlingsberedskap (se L2, s 40).

15SCIRA star fOr "Swedish Council of the International Reading Association" och är
en forening som varnar om läsning, lasundervisning och lasforskning.
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The reflective practioner tries to discover the limits of his expertise
through reflective conversation with the client (Schön, 1983 s 296).

Shulman (1987) poangterar att larare sjalva har svArigheter att uttrycka
vad de betraktar som lararkunskap och hur de tillfignat sig den. Komplexi-
teten i yrket underskattas och trivialiseras. Lararna har aldrig försökt att
artikulera sina praktiska kunskaper. Forskningen har endast borjat att
undersöka detta stora falt, som kommer att fA stor betydelse for hur
lararutbildning ska utformas i framtiden.

Sammanfattningsvis kan sagas att speciallararnas berattelser i stor
strackning bekräftar dessa forskares teorier. De kunskaper, som lararna
uppfattar som viktiga fOr en speciallArares yrkeskunnande och som de
tillagnat sig pd bride fonnell och informell vag, relateras till den upplevda un-
dervisningssituationen och yrkesrollen. De instrumentella och ekolo-
giska kunskaperna dr komplementara men upplevs ej ha samma pri-
oritet i den yrkesverksamhet som speciallarama bedriver. Erfarenhets-
kunskap ger sakerhet i undervisningen. Den tysta kunskap som lärarna
utvecklat kan beskrivas som en kanslighet for en situation eller ett pro-
blem, som intuitivt styr deras val och handlande. Detta kommer att be-
lysas ytterligare da speciallararna berattar om sin syn pA speciallarar-
rollen och om hur den fOrandrats under Arens lopp.

Sammanstallning av processkategorierna:

Formellt kunskapsinhamtande och
Informellt kunskapsinhamtande:

Kategori 1
FORMELLT

KUNSKAPER/KUNNANDE

A. INSTRUMENTELL KUNSKAP B. EKOLOGISK KUNSKAP

Vad? Hur? Vad? Hur?

Kategori 2
INFORMELLT

SOCIAL KOMPETENS

C. TYST KUNSKAP D. PERSONLIGHET

E. ERFARENHETSKUNSKAP
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Kapitel 6

Ett utmanande och stimulerande yrke
Onuide 3
I det har kapitlet försöker jag ge en bild av hur de intervjuade har upp-
levt speciallararrollen under 'Arens lopp. De ger sin syn pa vad som han-
de i samband med ad de utbildade sig till speciallarare och hur deras yr-
kesverksamma liv senare förandrats. Vidare berattar de om vad de upp-
lever som svdrt och vad som kan vara stimulerande i yrket.

Speciallararna hade nästan alla erfarenhet av specialundervisning i
klass eller individuellt innan de sate till speciallararutbildningen. En
hade ingen erfarenhet alls och hade endast MU sin uppfattningom yrket
genom att det farms flera specialklasser pa den skola där vederbörande
tjanstgjorde.

Ll Ja min syn har fOrandrats enormt vi var nagon slags specialis-
ter och sprang in i var klinik och stangde dörren valdigt lite sam-
arbete. Vi hade nagot slags hokus pokus for oss dar inne sa kom
de Mr nya idéerna om att vi skulle ga in i klassrummet cla blev det
ju ett rarnaskri jag vine ju samarbeta. Det jag absolut \tulle var ju
att samarbeta och att jag skulle fa komma in pa ett tidigt stadium ....
det hat. var 1977/78 ... cla hade det har med arbetslag kommit i ropet

Utbildningen innebar en stor forandring .... men kom tyvarr lite
sent i mitt liv.

L4 FOrst plockade jag Ut elever till klinik eller enskilt. Efter utbild-
ningen fick jag mera por.dus jag andrade mig som manniska efter
utbildningen fOr det var sA här att jag vagade kanske inte ställa
mig upp och prata fOr vissa saker fOrut va! Men utbildningen larde
mig att dels kunna sta fOr sina saker. Jag vaxte Det var en job-
big utbildning! Jag gick under de har aren cla man vände ut och in pa
sig sjalv Jag blev nog bathe larare. Jag vagar pa ett annat satt nu
ta fOraldrakontakter vagar ifragasätta

LS Jag visste ingenting om speciallararrollen fan bOrjan utan
jag sag en äldre kvinnlig kollega som hade det bra i specialklass.
Efter utbildningen arbetade jag i hjalpklass ensam med laromedel
och laroböcker Nu har vi datorer och &Omen ar oppen elever-
na drar ett vary pa datorn. Under en period tappade jag fotfastet i
min lararroll.

L10 Min syn har fOrandrats o ja Frirst laste man Mats Wahl sa
man var bla .... jag fixade och donade At eleverna. Nu kraver vi att
dom spiv ska ta itu med sakerna ... eget ansvar. Min utbildning till
specialliirare betydde ingenting i ntitt arbete mer an att jag fick ju
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mitt papper till st6rsta delen kan man saga aft jag fick mM exa-
men ... papper pa det jag redan arbetade med. Dom viktigaste for-
andringarna har kommit via barnpsyk och samarbetet med A
Det ar nog det som har betytt mest!

Under den period som de intervjuade speciallärararna varit yrkesverk-
samma har det enligt deras uppfattningar skett stora forandringar sAval
organisatoriskt som pedagogiskt inom specialundervisningens omthie
(se kap 2). Naturligt nog har speciallararens roll och funktion i skolan
ocksA fOrändrats. Det har inte varit nAgon smartfri utveckling utan de
har upplevt att de fAtt fundera Over sin yrkesroll och fat ta stallning till
den position/status som varit ra.dande fOr speciallararen. Utbildningen
har upplevts som en viktig milstolpe. De flesta pekar pA att de efter utbild-
ningen vagar std for sina dsikter pa ett annat satt an fOre. Lararna anser att
de respekteras pA ett bättre satt och därfOr ocksA vAgar stA upp for de ele-
ver som behOver stod. Samarbetet med andra lärare har Okat markant
efter utbildningen.

Mellan Aren 1926 och 1962 fanns utbildning for hjalpskolelarare och
andra speciallärare som gays i form av veckokurser upp till en termins
langd (se kap 2). Specialundervisrting var liktydigt med undervisning i
specialklass och speciallararen hade en klassliirarfunktion. 1962 infOrdes
den statligt reglerade speciallararutbildningen i Stockholm. Den var eft-
Arig. Utbildningsorterna blev flera 1965 (Stockholm, Goteborg, MalmO)
och armed blev det stone mojligheter flitr dem som ville utbilda sig till
speciallarare. Speciallararens roll var fortfarande till stor del klasslara-
rens men mot slutet av 1960-talet Okade klinikundervisningen dramatiskt.
Intresset for urvalsfunktionen fOr speciallararna flyttades till diagnos av
fardigheter och fardighetstranande material. En nyorientering inom spe-
ciallararutbildningen blev tydlig pA 1970-talet. Speciallararens verksam-
het fOrändrades frAn behandling av konstaterade svArigheter till en
storre koncentration pA forebyggande insatser i ett storre skolperspektiv.
SIA-utredningen visade pa att ett specialpedagogiskt forhAllningssatt bOr
fA genomslagskraft i hela skolans arbete (Danielsson & Liljeroth 1987).

PA frAgan om vad man upplever som speciellt svärt inorn sitt yrkes-
omrAde kan fyra kategorier urskiljas i materialet. Kategorierna redovisas
i frekvensordning sA att den första kategorin har flest exemplifieringar i
materialet. NedanstAende kategorier är inte kategorier i gangse fenome-
nografisk mening. Jag väljer här att redovisa uppfattningarna i enkla
kategorier.

A



Sv Ara omrAden

Kategorier

1. Samarbete med kollegor

Ll MAste vara tusenkonstnar nar det galler att samarbeta fOrsiika
fa Ware att forstA att inte alla elever är lika.

L3 Svárt att andra kollegors arbetssatt

L5 Det ar beroende pa vilka manniskor man jobbar med i arbets-
laget. En del tycker det ar behandigt med en hjälpgumma Olika
syn pa speciallararens arbetsuppgifter. Jag vill inte ga omkring och
ratta till lagga ut papper och sA dar.

L7 Det beror pa vem man arbetar med Relationer till andra lära-
re

L9 Du ar inte självklar i ett arbetslag Du far stA upp for ungar
mot kollegor och det dr svart. Vara finkanslig

2. Arbete som kraver specialkunskaper (handikapp, autism, dyslexi, terapi )

L3 SvArt att finna vagar att na handikappade barn.

LA Svart med sociala och emotionella störningar utAtagerande barn.
Barn med knutar .... Jag ar ingen terapeut ... jag vill inte kvacka.

L6 Nar man traffar elever med storningar dar man inte nAr dom.
Dyslexibiten ar svar

3. Föraldrakontakter

Ll Viktigt att larare och foräldrar ar pA samma linje

L2 Man sitter i kläin mellan barn och fOrdldrar och skolan.

L4 SvArt att rAda föraldrar nar de frAgar hur tycker du jag ska
Ora?

L7 Foraldrar kan vara svAra att nA

L10 SvArast ar att jobba med barn som ar Erin farniljer som dtiljer
fru ktansvä rd a hemligheter

4. Elevkontakter

Ll Kontakten med barnet
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L6 När man träffar elever med störningar där man inte nAr dom

L8 Det är svArt när dom tappar lusten eleverna. Dom skams for
kompisarna det kommer i Attan.

De stOrsta svArigheterna som speciallararna upplever tycks vara samar-
betsfrdgor som rOr undervisningen av enskilda elever eller grupper. Att
diskutera undervisning och arbetssatt med kollegor innebar en situation
som ar vardeladdad. NAgon uttrycker det som en statuskonflikt, dar spe-
ciallararen inte upplever sitt arbete som speciellt kompetenskravande.

L5 Det At- behandigt med en hjalpgumma Jag vill inte gA om-
krirtg och rätta till lagga ut papper och sA där

Det är uppenbarligen mycket svArt att kritisera en kollegas forhAllnings-
sätt eller undervisning av elever, trots att detta ka rt vara orsaken till att
en eller flera elever far problem i inlarningssituatiunen. Dessa vardekon-
flikter som speciallararna ger uttryck fOr har, tycks vara svArigheter som
alla larare upplever i sitt yrke (Colnerud & GranstrOm, 1993). Förmod-
ligen drabbar denna konflikt speciallararna i annu större utstrackning dA
deras kontakter med kollegor och fOraldrar ofta innebar diskussioner om
problem dar mAnga individer ar inblandade. Dessutom behOver proble-
men oftast lOsas snabbt och pA ett bra satt. Vad ar ratt eller fel? Vem ska
jag vara lojal mot?

L2 Man sitter i klam mellan barn färäldrar och skolan

Förutom i samarbetet med kollegor och foraldrar upplever lärarna svA-
righeter i sitt arbete forknippat med behov av specialkunskaper, som t ex
kan innebara en forbattrad kommunikativ kompetens av konfliktlOsande
karaktar. Avsaknaden av fordjupade kunskaper om handikapp och las-
och skrivsvArigheter Aterkommer ocksA i deras berattelser som speciella
problem inom yrket.

Trots att man upplever svArigheter och problem finns det mAnga
ljuspunkter och tillfallen till stimulans i yrket, menar speciallärarna. PA
frAgan om det finns nAgot som är speciellt stimulerande ger materialet tre
kategorier. Dessa redovisas ocksA efter fallande frekvens och i enkla
kategorier.

uti
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Stimulerande omrAden

Kategorier

1. Elevkontakter

1.1 Aft se i ogonen pA ett barn nar det börjar lossna

L3 Dont har smA busarna som man fAr valdigt fin kontakt med

L7 Nar ungen sager tack for i dag ... eller far jag kornma idag.

L9 Jo det dr ungarna man far tillbaks hela tiden

LID Eleverna forstAs dom ar kul

2. Kunskapsutvecklingen hos eleverna

L3 De smA smA framstegen

L5 Nar man marker framstegen som barnen gOr ...

L7 En unge som plotsligt ska skilja pA a och o plotsligt kan. Nar
man nAr resultat.

L8 Stimulerande nar man testar dom nar dora Okat sin lasfart sA
mycket

3. Samarbetet med andra manniskor

L2 Ja det ar den här konflikten när man fAr ta diskussioner och
man kommer ett steg till. Det finns hela tiden nAgot nytt! Man inser
att man aldrig blir fardig

L10 Det oerhort roliga jobbet med andra

Speciallararnas stimulans i sitt yrke utgors huvudsakligen av den positiva
kontakt som man upplever med de elever man undervisar. Elevernas kun-
skapsutveckling och välbefinnande i skolan upplevs ocksA som stimu-
lans i yrket.

Undervisningen och kontakten rned enskilda elever upplevs sAledes
som bade positiv och konfliktfyltd. Detta pekar ph ett av flera dilemman
inom yrket. Speciallararen förväntas samtidigt vilja förbAttra undervis-
ningen och utveckla elevv Arden. FA speciallarare har beskrivit denna
konfliktfyllda yrkesroll. I de tidskrifter och bocker som författats av verk-
samma speciallArare blir Amnes- och metodkunskaper oftast foremAl for
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debatt medan erfarenheter inom elevvarden beskrives av yrkeskatego-
rier som psykologer, kuratorer m fl.

Den ideala lararrollen dr sannolikt en kombination av goda dmrtes-
kunskaper, tillgang till ett yrkessprak som gor det mojligt fOr ldraren
att betrakta och bearbeta praktiken pa en metaniva samt utrymme
for ett karleksfullt forhallningssatt till eleverna och undervisningen.
Ett bristfalligt yrkessprak och avsaknad av vagledande etik är sanno-
likt orsaken till att manga ldrare begransar sin uppgift till ren kun-
skapsformedling (Colnerud & Granstrom 1993, $ 105).

Ytterligare ett dilemma finns i samarbetet med kollegor. Samarbetet kan
vara bade positivi och konfliktfyllt. Tva av de intervjuade fokuserar pa
frAgan om "nAgot som dr speciellt stimulerande Mom yrker, samarbetet
med andra manniskor. De lamer tillfredsställelse genorn egen utveckling
i yrket. Dessa larare (L2, L10) kan ocksa tänka sig att i framtiden arbeta
som specialpedagoger (se kap 10).

Utmanande och stimulerande omrAden inom den specialpedagogiska
verksamheten:

oversikt
Kategorier:

Specie Ilt svArt Speciellt stimulerande

1 Samarbete med kollegor

2 Arbete som krAver
specialkunskaper

3 Föräldrakontakter

4 Elevkontakter

1 Elevkontakter

2 Kunskapsutvecklingen

3 Samarbetet med andra
mAnniskor
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Kapitel 7

Metoder och undervisningsmal
Om/Me 4
I detta kapitel forsöker jag ge en bild av hur speciallarama uppfattar hu-
ruvida de anvander speciella metoder i sitt arbete. Dessutom redovisas
vad speciallararna uppfattar att de har for undervisningsmM och i ragon
man hur de valjer arbetssatt i sin undervisning. Slutligen koinmenteras
de intressanta elevfall som lararna minns av nagon speciell anledning.
Elevfallen behandlas här summariskt, cla den information och de upp-
fattningar som darvid kommer till uttryck nännare redovisas i avhand-
lingens olika intervjuomraden.

Nar det galler speciella metoder som den intervjuade använder i slit
arbete har jag exemplifierat nagot fray-) varje intervju. Lararna behandlas i
viss man som "individer" (se kap 3). Vid analysen av metoder och under-
visningsmal har jag funnit strukturer som kan kopplas till deras kun-
skapsuppfattningar och den speciallararroll som de intervjuade ger ut-
tryck for (se kap 10).

Kategoriindelning
I följande kategoriindelning kan en larare Aterfinnas under flera kate-
gorier (se parenteserna). Fiera av dessa metoduttalanden har lararna
gjort dA de berattat om elever som de minns av nagon speciell orsak. Jag
avgransar fyra kategorier: tranings-, hjälpmedels-, kommunikations-
och attitydorienterade metoder.

Kategorier

Metoder

1. Träningsorienterade (L1, L2, L3, L4, L6, L7, L8, L9)
I denna kategori avgransar jag direkta metoder/tekniker som anvands
vid trailing for ett visst inlarningsmal, exempelvis lasinlarning, skrivin-
laming och rattstavning (Ekener, Witting, Madison).

Metoderna ar ett redskap for lararens strukturering av inlarningsstof-
fet och inlarningssituationen.

L2 Vid lasinlarning Witting.

L4 Ja, metoder i rattstavning Ekener.
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L7 Nej, vet du vad .... jag ror ihop allting som jag prOvat genom ken
.... Witting förstas och jag kör den gamla ljudmetoden .... bade
analytisk och syntetisk metod det far jag anpassa till varje barn

L8 Ja, vi har diktamensprov efter Madison .... sen har jag utarbetat
egna ovningar Wittingmetoden anvander jag

L9 .... Jag anvander Wittingmetoden

2. Hjälpmedelsorienterade (L1, L2, L3, L4, L6, L7, L8, L10)
I denna kategori avgransar jag metoder som används tillsammans med
ett hjalpmedel fOr att underlätta inlarningen av en fardighet t ex aft lära
sig lasa, skriva eller 'Alma

(ITS16, datorer, bok och bai td, talbOcker, kortspel, lekarbete, memory-
spel, cuisenairestavar). Inlarningssituationen struktureras av läraren,
som tillhandahAller ett hjalpmedel i form av t ex en bok eller ett spel.

Ll Nej, bara nagon gang da jag arbetade med ITS.

L3 Jag leker valdigt mycket t ex i matte med kortlek. Vi skriver
brev till jultomten bok och band .... Vi jobbar laborativt I irn-
par cuisenairestavar istallet for cigaretter

L6 Talbocker lekarbete skrivdans man forbereder
skrivtraning och gor reirelser med armarna. Jag vill anvanda datorer
... jag vantar pa en efter dyslexikursen.

L7 en pojke larde jag lasa med ett memoryspel.

L8 vi tranar med datorer

L10 Jag vet inte om det finns speciella metoder datorer

3. Kommunikationsorienterade (L1, L2, L4, L5, L7, L9)
I denna kategori avgransar jag metoder som är arbetssatt for att uppria
en bra relation till eleven i undervisningssituationen sa att inlarning kan
ske. Denna kategori dr delvis fOrknippad med lärarens attityd och for-
hAllningssatt till eleven. Bra kommunikation med eleverna blir ett satt att
undervisa (ovningar om jaguppfattning, byter ämne ofta sA det inte blir
trakigt, anpassar metoden efter barnet, sitta ner och prata med barnet).

L2 Motoriska och sociala ovninga I Ovningar om jaguppfattning.

Svart att saga har inte bar-net fiirstatt klasslararen forsöker jag
ga en annan vag

16ITS är en speciell metod for skrivtraning som användes mycket pa 1960-talet.



- 51

L5 Nej, det gor jag nog inte egentligen Jag ar ivrig pA att byta
material, byta bok, byta amne sa att de..t inte ska bli trAkigt for bar-
nen Bamen arbetar mycket pA tavlan vi sparar inte krakfotter-
na i bocker. Sen far man se vad de ar vana vid for ett arbetssatt
fast det kan ju vara anledningen till svArighetema

L7 jag anpassar metoden efter barnet

L9 Ja, det gor det ft-31.sta'; men jag har aldrig skrivit ner dom dar bra
sakerna seat bondfornuft ... En slags metod ar att sitta ner och
prata med ungarna en och en ... for att komma dom in pa livet, skapa
en relation

4. Attitydorienterade (L1, L9, L10)
Denna kategori avgransar det forhallningssatt och den attityd som
skapas i undervisningssituationen mellan lararen och eleven (respekt,
komma i tid, vara som en mamma, Ora sa gott man kan).

Ll vara nara som en mamma

L10 min metod är att alla ska fa Ora sa gott man kan ha respekt
for varandra vara vanliga komma i tid

Fragan om speciallararen anvander speciella metoder i sitt arbete kan upp-
fattas som kontroversiell. Det ar uppenbarligen pa detta omrade som
speciallararna utsatts fOr mycket kritik och jamfOrelser med vanlig klass-
undervisning (Rask & Wennbo, 1983).

Flera av lararna berättar att de innan de sjalva borjade med specialun-
dervisning upplevde att specialundervisning var nagot "hokus pokus"
och att forvantningarna fran kollegor och foraldrar var hoga. Efter lang
verksamhet i yrket har de andrat uppfattning. I samband med att de allt-
mer arbetar i arbetslag tillsammans med klasslarare eller ämneslarare
har behovet av varierade metoder Okat. Speciallarama maste i sitt samarbe-
te ofta anpassa sig till de undervisningsmetoder som anvandes i klass-
rurnmet. Om de daremot arbetar individuellt och utanfOr klassrummet
lagger de upp undervisningen efter eget huvud.

Man kan salunda med utgangspunkt fran speciallärarnas berättelser
fmna att de anvander samma metoder som andra larare men pa ett mera
varierat och individuellt anpassat sätt. Vid t ex lasinlarning och skrivtraning
behövs kunskaper om olika metoder, ovningar och undervisningsma-
terial. Dessa har speciallärarna studerat och provat i olika situationer
med ett antal elever i grupp och /eller individuellt. De anpassar metoderna
efter elevens förfOrstaelse och sjalvuppfattning. Deras attityd till under-
visningssituationen uttrycker ocksa en kanslighet for elevens "formaga
till inlarning just da". Manga poangterar att om eleverna inte trivs ar de
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heller inte "mottagliga" for inlarning. Det galler att vaxla metoder och an-
passa fdrldllningssattet till elevernas forutsattningar (Schön, 1983, 1987).

Sprakliga och sociala aktiviteters betydelse i undervisningssituationen
fokuseras bl a av Vygotskij, som i detta sammanhang talar om "den
proximala zonen". Uttrycket refererar till den skillnad ett barn upplever
mellan vad det kan Ora själv och vad det kan Ora med hjalp av andra.
Barns prestationer kan vid en given tidpunkt vara lika, men har ett barn
en storre "zon av proximal utveckling" vid ett annat tillfalle Morn ett spe-
ciellt omrade, har det barnet en storre kapacitet for att lara genom
instruktion. Larare dr enligt Vygotskij en omistlig och viktig grupp, sorn
gOr inlarning mojlig for barnet (Arfwedson, 1992).

Speciallararna har enligt min tolkning av materialet rimligtvis storre
molligheter och formaga att ta hansyn till elevens "proximala zon"
genom sin attityd och sitt forhallningssatt till elevens inlarningssituation,
an vad andra larare har.

Danielsson och Liljeroth (1987) beskriver en vidgad metodik som spe-
cialpedagogiken kraver. Vidgad metodik innebär ett cirkulart tänkande,
som beaktar manga samverkande faktorer. Den innefattar: pheillnings-
satt, bemdtande, struktur och styrning. Forhallningssattet ar clet grund-
laggande enligt författarna. Det avgiir kvaliteten pa och vardet av ovriga
komponenter. Det bestammer om en metod blir mer an en teknik. Meto-
den är ett satt att narma sig en inlarningsproblematik och tar fasta pa
olika aspekter av elevens formagor. Lararens forhallningssatt avgor om
ett samspel med eleven ska komma till stand. Motsatsen blir cla en linjar
forklaringsmodell som innebar att man soker en orsak och bestammer
sig flir en atgard. Valet av metod kombinerat med forhallningssatt ar en
fraga om mal. Fragan om vilken metod som ar bast bor egentligen bytas
ut mot fragan: Vilka trial vill jag uppna?

Nagra av de intervjuade papekar att felaktiga metoder kan vara orsak
till att eleverna inte lyckas med inlarningen i den vanliga undervis-
ningen och att det kan vara ytterst svart att fOrandra detta fOrhallande.

L5 sen far man se vad de ar vana vid frir ett arbetssatt fast det
kan vara anledningen tin svarigheterna

Metodisk handledning uppfattas som svart da man samarbetar med per-
soner som bar en annan/annorlunda uppfattning om hur eleven ska un-
dervisas.

Sammanfattningsvis kan man stalla sig fragan om speciallararna an-
vander olika metoder utifran ett tekniskt eller dialektiskt-kreativt fOrhall-
ningssatt (Danielsson & Liljeroth, 1987). Utifran det tekniskt-metodiska
perspektivet finns en stravan att finna ett entydigt svar pa vilken metod
som dr effektivast och darmed den rata. Risken finns att detta innebar
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ett atomistiskt synsatt pa inlarning och därmed en ensidig och kanske
fragmentarisk traning av delar i en inlarningsprocess som inte ar me-
ningsfull for barnet. En larare med ett dialektiskt-kreativt forhallnings-
satt använder olika metoder i samspel med elevens kunskapsutveckling,
förfOrstaelse och sjalvuppfattning, dvs arbetar med ett mera holistiskt
synsatt.

Av de intervjuade speciallararna kan enligt min tolkning nio beteck-
nas som larare med ett dialektiskt-kreativt forhallningssatt och en repre-
senterar i viss man det tekniskt-metodiska (se profil 8, s 81).

Vad har Du for ma.1 med din undervisning?

Denna fraga ar intimt forknippad med de metoder som speciallärarna
anvander (Danielsson & Liljeroth, 1987). Ma let for undervisningen kan i
mitt material avgransas till ett langre och ett kortare tidsperspektiv.
Dessa mal kan aven sparas i de uppfattningar av "viktig specialpedago-
gisk kunskap" som speciallararna tydligast ger uttryck for.

I det korta perspektivet ar malet med verksamheten av uppehallande
eller trivselaktig karaktar, dvs bamen ska inte "tappa sugen", de ska tri-
vas i skolan.

I det langre perspektivet ar malet att eleven ska trivas men dessutom
tillagna sig "grundlaggande fardigheter, fA sjalvfOrtroende och kunna ta
ansvar fOr sig sjalva efter skolan."

Kategori: Kortsiktigt perspektiv

De intervjuade lararna som ger tydligast uttryck for bade de instrumen-
tella och ekologiska kunskapsuppfattningarna tycks ha en mfilinriktning
som kan fOrknippas med ett kortsiktigt perspektiv dar skolverksamheten
blir av trivselkaraktar. Baskunskaper betonas ocksa. Metoder sonri blir
centrala for lararna thorn dessa kategorier är de tranings- och hjälpmedels-
orienterade.

L4 Vi satter upp mai tillsammans olika for varje barn jag ska
frirsitika lära mig läsa .,.. till jut kanske Barnen far inte tappa sugen.

L6 Vi har satt upp malen irman dom kommer hit ... tillsamrnans
det Sr viktigt att man har baskunskaper. Det Sr det vi egentligen Sr
ute efter.....
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Kategori: Lingsiktigt perspektiv

De intervjuade lararna som ger uttryck for ekologiska kunskaper och be-
tonar social kompetens (tysta kunskaper, personlighet eller livserfarenhe-
ter) i sina kunskapsuppfattningar, tycks ha ett undervisningsmal som
kan forknippas med ett langsiktigt perspektiv dar elevens formaga och
mojligheter till ett normalt liv efter skolan blir avgorande. Lararna som
ger uttryck for ovan namnda kunskapsuppfattningar tycks anvanda
kommunikationsorienterade metoder i storre utstrackning i sin undervis-
fling (se struktur kap 10).

L3 Mitt mM är aft de ska kunna leva ett normalt liv efter skolan ute i
samhdllet. Kunna klara sig sjdlva! Ku_nna ldsa, rakna och skriva sa att
man kiarar sig Kunna ta en instruktion pa ett arbete Kolla att
man faft rat Ion, rätt tillbaka i en affdr. Skriva pa avier i post och
bank

L7 Ett konkret ma! dr att Ora mig sjalv Overflodig att jag inte ska
behova gripa in ....

L9 Att ungarna ska fa sjalvfortroende vaga kliva ur skolan utan
att titta i backen.

Nästan alla berattar pa uppmaning av mig om nagot eller nagra elevfall,
som de minns speciellt fran sin verksamhet som speciallarare. Tva av de
intervjuade berattar om undervisningssituationer, som de minns som
speciellt roliga (L5, L8). De elevval som de intervjuade gjort är troligen
fOrknippade med upplevelsen av att eleven eller situationen ar unik i
nagon bernarkelse for speciallararen. Sammantaget finns ett tjugotal ele-
ver beskrivna i speciallararnas berattelser. Bade flickor (4) och pojkar (16)
finns representerade. Det overvagande flertalet kan hanfOras till elever
med kunskapsproblem dvs inlarningssvarigheter och las- och skrivsva-
righeter. Elever med sociala problem, handikapp och speciella sjukdoms-
fall med oviss utgang, finns ocksfi representerade. Nagra av special-
lararna har fortfarande kontakt med de elever, som de berattar om.

Foljande struktur är ett fOrsok att tydliggora speciallararnas uppfatt-
ningar av undervisningsmal och speciella metoder i fOrhallande till ett
tekniskt eller ett dialektisk-kreativt förhallningssatt:
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UNDERVISNINGSMAL OCH METODER

mAL

Kortsiktigt perspektiv Langsiktigt perspektiv
(Skolan) (Livet)

*Atfitydonenterade

*Kommunikationsorienterade

*Hjalpmedelsorienterade

*Traningsorienterade

METODER

Tekniskt
forhAllningssatt

Dialektiskt-kreativt
fOrhAllningssatt
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Kapitel 8

Samarbete med föräldrar och kollegor

Omride 5
I detta kapitel analyserar och kategoriserar jag lararnas uppfattningar av
samarbetet med föräldrar och kollegor.

Hur liar du upplevt samarbetet med foreildrar? Vad har du feir mkt i samarbetet
med foraldrarna?

Dessa tva frigor var utgângspunkt far samtalet. Jag exemplifierar nedan
nagot fran varje intervju for att belysa den kategoriindelning jag funnit.
Flera av uttalandena om föräldrasamarbete har gjorts d lärarna berättar
om svárigheter i yrket (se kap 6).

Ll Samarbetet har varit bra ... utom en enda gang. Jag har alltid for-
sOkt att vara rak mot fOräldrarna vad som har varit svarigheter.

L2 Det har bara varit positivt DrOmmen är ju nar det fran fOrald-
rarnas hall kan komma finns det nagonting mer?

L3 Ja det har varit jattebra malet ar ju att fa sa god kontakt som
mojligt med dom sa att de ska stötta eleverna ocksa f6r att elever-
na ska ma bra.

L4 Samarbetet har varit bra .... malet ar ju att dom ska fOrsta att det
har ar en angelagenhet bade fOr dom och fOr mig och for skolan
och inte minst fOr barnet spiv. Man maste losa det som är ett be-
kymmer

L5 Att man ska kunna samarbeta Over huvudtaget kunna umgas i
lugn och ro fa fOraldrarna att fOrsta och inse hur viktig deras roll
är nar det gaiter skolarbetet att dom hjälper och stOttar sina barn
hemma.

L6 I stort sett ar det valdigt bra dom dr mycket positiva ... en ft-it--
alder tog avstand fran specialundervisning rnalet ar ju att fa ele-
verna sa duktiga som mojligt forsOka stötta och hjalpa eleverna
hemma med samma Saker om det gar att foraldrarna ger av sin
tid

L7 Dom flesta fOraldrar samarbetar jag inte ails med samtals-
kvartar tillsammans med klassläraren forstas Met ar ju att gbra
foräldrarna medvetna om barnets svarigheter kanske att kunna
hjalpa till.
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L8 Det är ju kvartssamtal varje termin och dA skickar lärarna listor
till mig att fylla i pA svenskan kontakten med föraldrarna ar ju
inte sA dar valdigt stor det af val bra aft ha ett samarbete med for-
aldrama de litar pA aft speciallararen gOr sA gott han kan

L9 Vi fOrsOker sA gott det gAr att hAlla kontakt med alla fOraldrar. Jag
vill ju att vi drar At samma hall Vi försoker och vill men kanske

speciellt pA hogstadiet sA finns det ju en troghet i systemet.

LIO Det är ju livsviktigt jag har daglig kontakt med vissa fOr
.... per telefon Vi fOrsoker hitta en gemensam installning till

skolarbetet och narvaron där. Ju tatare kontakter och ju mer Overens
vi dr desto bättre ar det.

Materialet indikerar att det firms tydliga skillnader i maluppfattning da
det gaffer samarbetet med fOraldrarna. Fern kategorier gar att avgransa.
Dessa kategorier kan indelas i ett aktivt och ett passivt forhallningssatt. De
tre forsta kategorierna uttrycker en uppfattning som innefattar ett aktivt
samarbete mellan speciallararna och foraldrarna. De tva Ovriga kate-
gorierna ger uttryck for en uppfattning dar fOraldrarna intar en passiv
roll, som mottagare av information.

Kategorier

1. Aktivt samarbete

Samarbete dr bra fOr att fa god kontakt for bra inlärning, gemensamt
tnal. (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L9, LW)

Samarbete ar bra fOr att fa fOraldrarna medvetna om elevens svarig-
heter. (L1, L5, L7, L9)

Samarbete sa att föraldrarna kan stötta eleverna hemma. (L6, L7, L3, L5)

2. Passivt samarbete

Samarbete kir information om skolans verksamhet. (L1, L8, L9)

Sporadisk eller ingen kontakt alls. (L8)

Samatbetet med föraldrarna finns inskrivet i laroplanerna (Lgr8017
Lpo9418) och lokala arbetsplaner som en viktig del i skolverksamheten.

17Lgr 80 betonar att skolan bar ansvaret for att kontakter mellan skolan och hemmet
kommer till stAnd. Det ar skolan som ska ta initativ till samverkan (s 24-25).

18Lpo 94 Skolans uppgifter: Skolans huvuduppgift är att fOrmedla kunskaper och i

samarbete med hemmen framja elevernas utveckling till ansvarskannande manni-
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Detta är de intervjuade medvetna om. Det ar dock ofta i samband med
föraldrasamtal eller konflikter med elev och föraldrar som speciallärarna
upplever att de behöver kunskaper och utbildning for att kunna samar-
beta pa ett bra sätt (se kap 5 och 6). Diskussioner om vad fOraldrar och
larare tillsammans kan astadkomma tycks inte prioriteras. Nagra av de
intervjuade poangterar dock att ett viktigt mal i samarbetet dr att bada
parter ar överens och "drar at samma hall".

L4 .... malet är ju att dom ska första att det här dr en angelagenhet
bade for dom och mig

L9 Jag vill ju att vi drar at samma hall

L10 jag har daglig kontakt med vissa fOraldrar Vi fOrsoker hitta
en gemensam installning till skolarbetet ju mer overens vi är
desto bättre är det.

De intervjuade ger i sina uttalanden uttryck fOr att malet med samarbetet
huvudsakligen ska gagna verksamheten i skolan. Det finns en tendens
att betrakta situationen som en sorts "Overtalning" dar lararna vet bast
vad som ska gOras.

L5 ... Det kan vara knepigt aft fa foräldern att fOrstA vad det handlar
om vara lite mera ärlig

L8 ... Manga föräldrar tycker nog att det dr obehagligt att prata med
specialldraren ... de vill inte ha reda pa hur illa eller hur bra det dr

Speciallararen har dessutom andra kollegors sätt att behandla eleven att
ta hansyn till. Promblemsituationen ar manga ganger valdigt komplex
(Colnerud & Granstrom, 1993). Foraldrar kan ocksa komma med krav pa
att speciallararna ska losa konflikter eller problem, som de upplever
ligger utanfor deras verksamhet och kompetensomrade.

L4 ... Manga ganger sa kommer fOrdidrar till mig och pratar om det
och det och fragar Hur tycker du att jag ska Ora? Det tycker
jag dr det svara!

skor och samhällsmedlemmar (lkap. 2§). Utbildning och fostran dr i djupare mening
en fraga om att overfora ett kulturarv- värden, traditioner, sprak, kunskaper- fran en
generation till nästa. Skolan skall ddrvid vara ett god for familjema i deras ansvar fOr
barnens fostran och utveckling. Skolans arbete maste därfOr ske i samarbete med
hemmen (s 7).
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De intervjuades uppfattningar av samarbetet med föraidrar dr beroende
av den kontext som ldrama upplever och den verksamhet som de fillhör.
Den diskrepans i maluppfattningar som intervjumaterialet ger uttryck
for dr naturligtvis beroende av detta förhallande.

Följande fragor utgjorde utgangspunkt for samtalet om samarbetet
med kollegor.

Hur fungerar samarbetet med dina kollegor och vad forvantar de sig av dig?
Hur uppfattar Du ditt arbetsklimat?

jag kan här delvis tillämpa Bladinis speciallararprofiler (se kap 2) fOr att
tydliggora speciallararnas uppfattningar av samarbetet med kollegor och
sin roll i verksamheten. En och samma lärare kan ge uttryck for uppfatt-
ningar i skilda kategorier.

Kategorier

1. Hjalpklassläraren ("ensamvargen")

L2 .... var vanlig och lyft bort det har problemet

L8 Dom förvantar sig att jag drar mitt stra till stacken rattar, tar
hand om hemtal att jag tar hand om problemelever samarbetet
är nog bara bra .... Det är ju kvartssamtal varje termin och cla skickar
lararna listor till mig att fylla i pa svenskan

Ldrarna visar pa uppfattningen av att specialldraren ska ta hand om till-
delade uppgifter eller problemelever i avskildhet, fortfarande existerar.
En passiv roll blir här tydlig, dà det galler samarbete Over huvud taget,
med lite gensvar hos kollegor och fOraldrar (se profil 8, kap 10).

Stor likhet finns i ovanstaende uppfattningar med hjalpklasslararens
funktion, som enligt Bladini (fram till ca 1960) uteslutande farms i ldasser
med ett mindre elevantal. Elevernas placering i hjälpklassen skedde med
uttagningar av olika test, som hjalpklasslararen kunde utfOra och/eller
utvardera (se kap 2). Hjalpklasslararen undervisade som klasslarare och
hade som regel lite samarbete med Ovriga kollegor.

2. Specialisten ("bollpianket")

1.2 jag tror att dom förvantar sig mycket tips, knep och knap

L4 Dom ber om hjalp! Jag tipsar dom om saker och ting, laromedel,
material .... Dom vill ha speciallararhjalp!



L7 St Ocl och rad .... aft jag ska lara ungarna att lasa bollplank
samarbetet fungerar utrnärkt

Materialet ger Mr flera exempel pa att speciallararen uppfattas som en
specialist som kan ge rad och losa problem i samarbete med andra kolle-
gor. Nagra av de intervjuade uttrycker en viss tillfredsstallelse med
denna samarbetssituation men tillagger att kraven pa att "lara eleverna
en massa pa kort tid" ibland kanns orimliga.

Ovanstaende uppfattningar att speciallararen bor fungera som specia-
list och problemlösare kan jamforas med den yrkesroll som fanns dA
speciallararen arbetade bade i liten klass och i klinikverksamhet under
1960-talet fram till 1980-talet. Den samordnade specialundervisningen
ökade under denna period dvs eleven undervisades av speciallararen ett
antal timmar per vecka i den vanliga klassen eller i klinikundervisning,
enskilt eller i grupp. Speciallararen utarbetade ocksa individuella under-
visningsprogram (Bladini, 1990). Samarbetet med kollegorna ingick som
en naturlig del i arbetsuppgifterna.

3. Skolans forändringsagent (pedagogisk resurs)

L2 Skolan ar ju till for alla barn! Dar har du konflikten svarighe-
ten. Det ar ju lite upp till dig om du kan hitta nagon losning inorn ra-
men for vad man sysslar med i klassen det kanns ju fortfarande
svart att komma med det! Det ar lättare att komma med det här
dr ett svagt barn.

L9 Vi far jobba fOr samarbetet med kollegorna. Det är alltid vi spe-
ciallarare som tar initiativet nej inte alltid de ropar efter sam-
arbete ocksa.

De intervjuade tydliggor i dessa uttalanden speciallararens roll som pe-
dagogisk resurs och forandringsagent. Denna roll uppfattar de som kon-
fliktfylld och arbetsam men ocksa som stimulerande.

Speciallararens pedagogiska funktion har enligt Bladini andrats under
1980-talet fran att uteslutande vara undervisande till att ocksa utgara en
organisatorisk och pedagogisk resurs i arbetsenheten.

Sammanfattningsvis tycks speciallararna i stort uppleva sitt arbets-
klimat som positivt. De speglar dock tydligt den svdra tnellanroll och de
krav som de kanner fran sina kollegor i sitt arbete for "elever med behov
av sti5c1" (se kap 6).

Samarbetet är otvivelaktigt paverkat av de forvantningar som de in-
tervjuade speciallararna har pa sitt eget satt att arbeta. Nagra ger svavan-
de svar som rymmer en viss uppgivenhet inför samarbetet. I samarbetet
förväntas speciallararen "ta bort" det som ar bekymmersamt fOr den or-

6
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dinarie lararen i klassen. Detta synliggor en kontroversiell samarbets-
siniation. Att vara "avstjalpningsplats eller bollplank", stöd och hjalp
eller vara den professionelle speciallararen, som har idéer och synp unk-
ter pa hur enskilda elever och grupper ska mötas och undervisas, tycks
vara den springande punkten i samarbetet. Detta uppfattas delvis som
ett problem och delvis som en utmaning (Rask & Wennbo, 1983).

Speciallararna gör har ett val i sin profilering av sin kompetens, som
"stad-/hjalpgumma", eller som specialist med specialpedagogiska kun-
skaper om barn och metoder som man kan radgora med eller som "for-
andringsagent". Arbetet upplevs som lite ensamt, troligen beroende pa
att rollen som forsprakare for svaga eller besviirliga elever inte alltid ar sa latt.
Att vara forandringsagent med nya idéer eller uppgifter fOr viss
pedagogisk ledning ger speciallararen "en ny roll utan tydlig profil"
(Bladini, 1990 s 256).

Speciallararens förändrade arbetsuppgifter under 1980-talet har tro-
ligtvis inte haft genomslagskraft hos de verksamma grundskollararna.
Tidigare var klasslararen och amneslararen bestallare av undervisnings-
och behandlingsinsatser som utfördes av speciallararen. Nu har special-
lararen till uppgift att "bestalla" ett fOrandrat arbetssatt for att paverka
arbetssituationen for elever med behov av sarskilt stticl i klassen. Svarig-
heter med anpassningen av arbetssatten till elever med inlarningspro-
blem har patalat c. av flera av de intervjuade speciallararna. Detta for-
hallande tycks vara stOrst pa hogstadiet (Holmberg, 1983).

Ambitionerna att förandra undervisningen gar enligt Bladini i sjalva
verket annu langre till att forandra hela skolverksamheten. Detta ses som
en "gemensam uppgift fotir vanliga larare och speciallarare, med de sena-
re som padrivare "(Bladini, 1990 s 255).

Sammanstallning av kategorier fran uppfattningar av samarbetet med
foraldrar och samarbetet med kollegor. Nedanstaende kategorier kan
ocksa stallas i relation till de intervjuades egna uppfattningar av special-
lararens roll (se kap 10).
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KATEGORIER UTIFRAN SAMARBETE MED FORALDRAR

Passivt samarbete Aktivt samarbete

117

Stott-ling

Information

Ingen kontakt

Gemensamt mfil

Medvetna orn elevens svArigheter

Hjälpklasslararen Specialisten Förändringsagenten

KATEGORIER UTIFRAN SAMARBETE MED KOLLEGOR
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Kapitel 9

Framtidstankar
OmrAde 6
Det sista omradet som intervjun behandlade rorde hur lararen uppfattar
sin egen kompetensutveckling och framtida specialpedagogiska verk-
samhet. Vi samtalade runt foljande fragor.

Skulle Du vilja studera nagot nytt/mera inorn ditt yrkesomrtide?

Hur ser Du pti din framtida yrkesutovning? Kan Du tanka dig att fdrandra din
yrkesroll till specialpedagogens?

De intervjuade ger manga exempel pa problemomraden som de upple-
ver som angelagna for sin kompetensutveckling. Oron infor en oviss fram-
tid fargar deras uttalanden. Nya speciallarartjanster inrattas inte langre i
kommunerna och fa specialpedagoger anstalles.

Vad innebar dA kompetensutveckling idag for en speciallarare? Har
"kompetens" blivit ett modeord, som vi svanger oss med for att betona
respekten for lararnas kunskaper? Utbildning garanterar inte battre
kompetens savida inte individen har mojligheter att agera fran en social
position Mom yrket (Rolf, 1991).

Kompetens forknippas med tre tankemotiv: formell behorighet, teo-
retisk-symbolisk kunskap eller att man kan lara sig lara; att kunska-
pen är utvecklingsbar (Rolf, 1991 s 124).

Kompetens innefattar kunnande (know-how) pa ett omrade, dvs fOrmA-
ga att handla i enlighet med sociala regler for kvalitet. Det som kanne-
tecknar det slags kvalificerad praktisk kunskap vi kallar "kompetens" ar
aktörens formaga inte bara att anpassa sig utan aft sjalv genom reflektion
paverka omradets regler fOr kvalitet. Aktorens analyserande reflektion
kan utveckla omradets "know-how" (Rolf, 1991).

Atta av speciallararna ger uttryck for att de skulle vilja utveckla sin
kompetens Mom det specialpedagogiska omraciet. En har nyligen pen-
sionerats och fragan om frarntida yrkesverksamhet diskuteras inte. Ytter-
ligare en (L8), som endast har tvA yrkesverksamma Ar kvar, sager att for
honom ar forandringen av speciallararens roll till specialpedagog (se kap
1) helt otankbar.

Intervjumaterialet ger tvA kategorier utifrc5.n onskad kompetensut-
veckling. Dessa kan delvis harledas till de kategorier som redovisas i
foregAende kapitel 8.
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Ingen av de intervjuade har gjort uttalanden som kan tolkas som en Ater-
gang till hjalpklasslararens furl-lion. En och samma larare kan ha upp-
fattningar som avgransas i bada kategorierna.

Kategorier

1. Specialisten

L2 Konfliktlosning allt om emotionella problem ....

L7 Jag skulle kunna tanka mig att specialisera mig teckensprak

LS Systemet vi har nu dr perfekt Jag nappade pa det har med
Witting

Materialet visar pa onskemal om specialisering thorn den befintliga verk-
samheten for speciallararna. Kompetensutveckling onskas pa bade det
instrumentella (L7) (L8) och det ekologiska (L2) kunskapsomradet. Pa det
mstrumentella kunskapsomradet ramns studier om lasinlarning, olika
lasmetoder, las- och skrivsvarigheter, datorer, dyslexi, teckensprak, fOr-
standshandikapp mm. Kunskaper av ekologisk karaktar uttrycks som
studier av konfliktlosning, terapi, flyktingproblematik m m.

2. Forandringsagenten (undervisaren och handledaren)

L2 Jag vet inte om man kan vara utan speciallarare i framtiden
det later ju vettigt med det konsultativa bli en resurs

L6 Om man ar specialpedagog si far man ju inte vara sa mycket med
barnen det ser jag sorn nagot negadvt det dr kanske inte alltid
sa latt att komma och rada sina kollegor Jag är rädd for att tappa
kontakten med barnen det ar jag utbildad for men maste jag
andra mig sa far man ju hanga med

L10 Handledare skulle jag val kunna bli det funkar redan sa med
olika resonemang

Av de atta speciallararna sager tie att de kan Lanka sig att arbeta med
handledande eller konsultativ verksamhet i framtiden. De är inte spon-
tant positiva till den nya specialpedagogens roll.

De intervjuade uttrycker en osakerhet infOr tramtiden och oro Over
vad som ska handa med skolans resurser och darmed den krympande
specialpedagogiska verksamheten. Elever med grava handikapp kom-
mer att fA hjalp men mellangruppen som idag far stod av speciallararen
riskerar att bli bortglomd. En av de intervjuade uttrycker det sa

3
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L7 Jag ar radd dom som inte ar gravt handikappade kommer inte
att fa hjälp. Dom som vi idag kan lyfta kommer inte att fa nagon
hjalp Vi som ar speciallarare vi dör ju ut jag kanner irtgen
som är under fyrtio ar. Specialpedagogen tanken ar riktig att
vara lärare, stöd och konsult .... men jag skulle aldrig kunna ga ut
och tala om att jag skulle vara det dom har vant sig att se mig
som speciallararen som arbetar pa samma villkor som dom.

Sammanfattningsvis kan sagas att materialet ger tydliga uttryck for att
det finns en utvecklingsbenagenhet hos de verksamma speciallararna.
De begransar denna till att galla utveckling inom specialldrarens nuvarande
verksamhetsomrdde med en kompetensutveckling som riktas mot under-
visaing i fOrsta hand och handledning i andra hand. Undervisning och
kontakten med eleverna ar det viktigaste. De tvA larare (L2, L10), som
kan tanka sig att arbeta rAdgivande och handledande, har prOvat pA
dessa funktioner i större eller mindre skala. B.da betonar att detta ar
svAra arbetsuppgifter (se profilema 2 och 10).

Speciallararna har under I990-talet upplevt sin yrkesroll och funktion
starkt ifrAgasatt. I ekonomiskt karva tider letar ansvariga Mom kommun
och statsforvaltning efter mojliga besparingar. Inom specialundervisnin-
gen har man sett en mojlighet att "banta" och effektivisera resursanvand-
ningen19. FOljden av detta dr att speciallararna kant sin verksamhet ho-
tad. Deras kompetens har ifrAgasatts. MAnga elever, som tillhör den risk-
grupp Morn okolan som behOver stöd, fAr inte langre den hjalp som de
förut var berattigade till. De intervjuade uttrycker en oro infOr dessa ele-
vers skolgAng och framhAller att den vanlige lararen inte racker till fOr
alla elever, hur mycket handledning han eller hon an fAr.

L10 Dom har eleverna jag har Det spelar ingen roll hur
mycket handledning dom har lararna uppe pi skolan skulle fa
sa skulle dom aldrig kunna ta emot dom i sin klass anda. Det finns
inte en mojlighet! det gar ju inte ens att forma en grupp av dom

dom kan ju inte ens umgas med sig sjalva! An mindre med nAn
kompis

Speciallararnas oro inför framtiden berOr undervisningssituationen. De
vill undervisa elever som har behov av stdd. Kompetensutveckling thorn det
specialpedagogiska omrAdet kopplas ail& till undervisningssituatio-
nen. ',drama vill specialisera sig som speciallarare, inte bli specialpeda-
goger. De uttrycker att de är utbildade fOr att undervisa och inte for att
hand leda kollegor. Atta av speciallararna, som har en langre period kvar
i yrket, ger exernpel pA flera omrAden som de kan tanka sig att studera.

191993, Skolverkets rapport nr 37: Skolsituationen fOr elever med behov av sarskilt
stOd.
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Flera namner aft de vill arbeta med anvandningen av datorer Mom spe-
cialundervisningen, kopplat till las- och skrivinlarning. Kompetensut-
veckling sokes saledes i första hand inom det instrumentella kunskaps-
omradet, i andra hand det ekologiska. Lararna i fraga soker metoder och
kunskaper om hjalpmedel for att fOrbattra urtdervisningssituationen for
elever med behov av stod.

L2 ja det var ju det har med den utvecklingsstorda flickan fort-
farande ar det ju konfliktlosning .... (se kap 5).

L10 ... jag skulle vilja lasa lara mig mycket mer om till exempel
dom bosnier som kommer nu ... dom har flyktingarna hur vi tar
emot hur man kart tanka sig att jobba med dom sen skulle
jag vilja studera datorns mojligheter

De dr valdigt konkreta och associerar till elever, undervisningssituatio-
ner eller problemkomplex som de upplever att de behtiver mera kunskap
om. Kunskapssokande sker saledes utifran konkreta problemsituationer
(Schön, 1983, 1987).

Om vi jamfOr speciallarama med en yrkeskategori som av olika or-
saker ocksa upplever forandringar i sin verksamhet kan intressanta iakt-
tagelser goras. Framtidens sjukskoterska far t ex enligt Josefsson (1987,
1988) mera tekniskt och administrativt ansvar. De vardande funktioner-
na och kontakten med patientema minskar. Datatekniken tar Over en del
av den diagnostiserande verksamheten. Den praktiska kunskap och soci-
ala kompetens som sjukskOterskorna betraktat som viktig kunskap inom
yrket har inte samma prioritet som fOrut. Nu komrner ocksa krav pa tek-
nisk fardighet och formaga att handha datorer som ska matas med infor-
mation om patienternas hälsotillstand. Social kunskap och kompetens ut-
vecklas i ett tiara samspel mellan patient och vardare. Hur ska balansen
mellan teoretisk och praktisk kunskap bibehallas nar datasamhallet nu dr
ett faktum?
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Kapitel 10

Profiler
I foljande struktur forsöker jag explicitgora speciallaramas uppfattningar
rorande fern av de sex omrAderla som ingAr i min undersokning. Jag ute-
lamnar det fOrsta resultatomrAdet, lararnas bakgrund, utbildning och val
av yrke, clA detta inte ger uttryck fOr nAgra uppfattningar utan ar en be-
skrivning av de intervjuades faktiska studiebakgrund.

Avhandlingen redovisar i forsta hand speciallararnas uppfattningar
av vad som kan betraktas som viktiga kunskaper for deras specialpeda-
gogiska verksamhet (frAga 4-6) (NivA A).

I andra hand behandlas lararnas uppfattningar av viktiga undervis-
ningsmal och metoder for att uppriA dessa (frAga 10-11). Jag har struktu-
rerat detta omrAde i tvA nivAer fOr att fortydliga sambandet mellan hur
undervisningsmAl tycks pAverka valet av arbetssatt och metoder (NivA B
och C).

Vidare behandlas samarbetet med foraldrar (frAga 14-16) (NivA D).
Slutligen kommenteras samarbetet med kollegor, framtidstankar och

den speciallArarroll, som de intervjuade enligt mM tolkning ger uttryck
for i sina uttalande (frAga 7-9, 17-18) (NivA E).

Struktur 1

Specialpedagogiska
kunskaper

UndervisningsmAl

Metoder och arbetssätt

Samarbete med föräldrar

Samarbete med kollegor
Speciallärarrollen
Framtiden

I ovanstAende struktur kan de skilda kategorierna i mitt material place-
ras in. Jag har avgransat tvA lararprofiler (perspektiv) ur materialet:

rs,
I
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Interaktören och kunskapsförmedlaren

Dessa tva profiler har blivit speciellt synliga vid speciallararnas uppfatt-
ningar av undervisningsmal (niva B) och i uppfattningarna av samar-
betsfragor (niva D och E).

Struktur 2

Kategoriernas innehall

Interaktören Kunskapsförmedlaren
A Kunskaper

Tyst kunskap Instrumentell kunskap
Personligheten Ekologisk kunskap
Erfarenhetskunskaper

Undervisningsmal
Langt perspektiv Kort perspektiv
(Livet) (Skolan)

Metoder

Kommunikationsorienterade
Attitydorienterade

Traningsorienterade
Hjalpmedelsorienterade

Sarnarbete med fOraldrar
Skolarbete Information
gemensam sak Ingen kontakt
Foraldrastod

Specialldrarrollen

Forandringsagenten
Pedagogisk resurs

Specialisten
(Hjalpklasslararen)

Ovanstaende struktur (2) utgor utgangspunkten for de profiler, som jag
forsOker beskriva hos de intervjuade lararna (L1-L10). Uppstallningen
inom respektive niva (P -E) innebar att kategorierna explicitgors i ett fOr-
hãllande som uttryckfs en skillnad i uppfattrting eller forhallningssatt.
Jag avser inte att visa pa nagot motsatsfOrhallande mellan de intervjuade
utan vill med strukturen visa pa ldrarnas individuella uppfattningar. Profi-
lerna visar de intervjuades olika uppfattningar och individuella syn pa
speciallararens verksamhetsomrade. Detta ser jag som centralt cla struk-
turen ger en mojlighet fOr olika lararkategorier att fOrsöka bedOma hur



71 -

de sjalva eller andra larare uppfattar eller uppfattas i samband med
specialpedagogiska fragor.

De intervjuades erfarenheter av specialundervisning pa de olika sta-
dierna markeras med L, M och H for lag- mellan- respektive hogstadiet i
parenteserna efter de fiktiva namnen.

Profil 1

Ll (Rita, LM)

Rita har langt perspektiv pa sin larargarning. Vid intervjutillfallet ar hon
nyligen pensionerad. Jag upplever att Rita ser mycket positivt pa sin spe-
ciallararroll. Hon kan med sin mangariga erfarenhet tydliggora det som
hon uppfattar vara specialpedagogisk kunskap. Instrumentall, ekologisk
kunskap och tyst kunskap ar de kategorier som gar att avgransa i hennes
uppfattningar. Rita papekar ocksa att lararpersonligheten (egenskaper)
betyder valdigt mycket fOr att speciallararen ska fa god kontakt med
barn, fOraldrar och kollegor. Speciallärarens roll i arbetsenhetens orga-
nisation och planering av stodatgarder är central. Det huvudsakliga
malet med den specialpedagogiska verksamheten ar att barna: ska trivas
i skolan och darmed fA behalla sitt sjalvfortroende. De arbetssatt och
metoder som Rita uppfattar som viktiga fOr sin undervisning dr tra-
nings- och hjalemedelsorienterade. Hon pApekar ocksA vid flera tillfallen
under samtalet att kontakten och kommunikationen med barnet är
utslagsgivande for inlarningen. Ett bra samarbete med färaldrarna är
nodvandigt felr att uppna. goda resultat (".. sa att vi kör At samma hall ..").

Rita upplever avslutningsvis att speciallararens framtid inte ar sa ljus,
dvs hon tror att det blir ett "ramaskri" när man upptacker vilken kompe-
tens man fOrlorat i och med att speciallararna hailer pa att forsvinna.
Hon tror att eleverna med "grava svarigheter" kommer att fA stod, even-
tuellt i mindre specialklasser. De grupper/elever, som finns kvar i den
vanliga klassen med den vanliga lararen som stöd far det oerhort svart.
"Hur ska klasslararen klara allt sjalv"? Specialpedagogens roll ar inte ak-
tuell for Rita.

Profil 2

L2 (Nilla, LM)

Nilla ar en av de intervjuade som har arbetat med konsultativ verksam-
het inom specialundervisningen. Hon bOrjade tidigt som mellaristadiela-
rare med specialuudervisning i mindre grupper och da uteslutande med
rattstavningstraning. Den forandring i speciallärarens roll som hon
salunda upplevt blir tydlig i det som hon uppfattar som specialpedago-
gisk kunskap. Nitta uppfattar instrumentella, ekologiska och tysta kun-
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skaper som centrala men erfarenheter inom verksamheten ar det som
styr hennes kunskapssokande. Handikappade elever (sarskolebarn) har
stallt hennes kompetens pA prov. Nil la arbetar med bAde lAngt och kort
perspektiv i verksamheten. Hon prioriterar kommunikationsorienterade
metoder (jag-uppfattning, byter metod) men namner dA och dA under
samtalet att hon arbetar med motoriska ovingar och "Witting", dvs tra-
ningsorienterade metoder. Hon anvander ocksA hjalpmedelsorienterade
metoder. Samarbetet med foraldrarna ser hon som en viktig del i sin
verksamhet. Deras frAgor och medverkan till forbattringar i verksamhe-
ten ar valkomna i diskussionen kring habilitering.

De största konflikterna upplever Nil la i samarbetet med kollegor, som
inte har samma syn som hon pA inlarningsproblem. Samtidigt betonar
hon att det ar den konflikten som stimulerar henne i arbetet och som gor
hermes lararroll sA intressant. I framtiden kan Nil la tanka sig att arbeta
som specialpedagog. Konsultativ verksamhet dr inte frammande for hen-
ne, tvartom är det en utmaning. Hon tycks arbeta som forandringsagent.

Profil 3

L3 (Britta, LMH)

Britta har lAng erfarenhet som speciallarare. I hermes uppfattningar kan
jag avgransa instrumentella och ekologiska kunskaper som centrala. Hon
betonar att personliga egenskaper och nivAkansla, dvs tysta kunskaper dr
viktiga for speciallararen. Hon dr fOr Ovrigt den larare som i sina
uppfattningar av viktiga kunskaper ger flest exempel Mom de kategorier
som finns avgransade. Hon poangterar att mAlet med undervisningen ar
aft eleverna ska kunna klara sitt liv efter skolan och kunna ta ansvar for
sina handlingar. Eleverna mAste kunna lasa och rakna sA att de fungerar
i samhallet. Hon har ett livsperspektiv. Britta anvander olika hjälpmedel
och varierade metoder att miita sina elever i grupp eller individuellt.
Laborativ traning med lekar som inslag ar viktiga delar i hennes fOr
Ovrigt kommunikationsorienterade arbetssatt. Elevernas förfOrstAelse ar
hennes utgAngspunkt. Metoden dr kopplad till elevens inlarningsnivA.
Kortlekar, bok och band och datorer namns som hjalpmedel. FOraldrarna
uppfattas som mycket viktiga samtalspartners. De kan stOtta eleverna i
deras skolarbete. Britta gAr ofta in istallet fOr klasslärarna vid kontakter
med hemmen. I konfliktsituationer, som t ex mobbning och problem
med stölder, deltar hon aktivt for att bearbeta och reda ut det hela. Britta
uttrycker att hon i sin nuvarande speciallararroll bade har pedagogiska
och rAdgivande funktioner. Om hon fick m011ighet att lasa och studera
vidare skulle det bli instrumentella och ekologiska kunskaper som hon
sate, dvs kunskaper om dyslexi, autism och konflikter. Britta vill spe-
cialisera sig inom sitt nuvarande yrke.

7 4
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Profil 4

L4 (Inger, LMH)

Inger uppfattar instrumentella, ekologiska kunskaper, tysta kunskaper
och erfarenhetskunskaper som de viktigaste for en speciallarare. Hon
papekar att det ar viktigt att bygga pa sin kunskap kontinuerligt i arbe-
tet. Ma let med undervisningen ar i fOrsta hand att eleverna ska fâ sjalv-
fOrtroende och inte "tappa sugen". Det dr ocksa viktigt for henne aft ele-
vema kan klara varlden utanfOr skolan. Inger har bade kortsiktiga och
langsiktiga undervisningsmal. Hon anvander tranings-, hjalpmedels- och
kommunikationsorienterade metoder. Inger ar beroende av ett gott sam-
arbete bade med kollegor och fOraldrar. Hon uppfattas som en resurs i
sin arbetsenhet dar kollegorna uttryckt att de vill ha henne kvar. Sam-
arbetet med vissa namngivna kollegor anser Inger mycket stimulerande.
Den specialpedagogiska "debatten" vill hon halla vid liv genom fOre-
lasningar och diskussioner tillsammans med kollegor och andra
speciallarare i kommunen. lb land upplever hon samarbetet med forald-
rarna som svart, speciellt c1.1 de kommer med problem som de vill att
hon ska lOsa. Hon ar ingen terapeut. Om hon skulle fa majlighet att stu-
dera skulle det dock bli inom det ekologiska kunskapsomradet. Inger
nämner sociala och emotionella problem, familjen och barnet i familjen.
Specialpedagogens roll ar ingenting for henne. Hon vill arbeta med bar-
nen i undervisningen. Inger tror inte att den pedagogiska radgivning
hon kan ge till lararna kan omsattas i praktiken i klassrunissituationen
amen om viljan finns. Det dr en praktisk omOjlighet pa grund av fOr stora
elevgrupper.

Profil 5

L5 (Betty, LM)

Betty tar flir givet att instrumentella och ekologiska kunskaper dr basen
fOr en speciallarare. Hon poangterar att erfarenheten ar den viktigaste
kunskapskallan fOr henne. Hon uttrycker en kanslighet (tyst kunskap)
fOr barnens inlarningsniva och motivation genom att poangtera, att skol-
arbetet inte far upplevas som trakigt eller fOr svart. Det dr dock viktigt
att eleverna lar sig nagot i skolan att de kanner att de Or framsteg, lär
sig läsa in m. MA let med undervisningen ar att eleverna ska trivas i sko-
Ian. Eleverna ska "forslas fram kunskapsmassigt" kir att kunna klara de
krav som moter dem i skolan, "sa att de kan tillagna sig det arbete som
blir pa hOgstadier. Betty stimuleras av att se barnens framsteg i skolan.
Metodmassigt dr Betty kommunikationsorienterad och traningsoriente-
rad. Hon upplever sin yrkesroll som undervisarens och inte som radgiva-
rens. Samarbetet med föräldrarna ar viktigt hit. Betty. Hon ser dem som
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en resurs och anser att en positiv kontakt ar en forutsattning for ett
lyckosarnt skolarbete. Samarbetet med kollegorna kan innebära kon-
flikter speciellt om de bar annorlunda syn pa undervisningens mM. Hon
vill inte fungera som hjalpgumma utan respekteras for sina specialist-
kunskaper. Om hon fick mojlighet att studera skulle det bli en specialise-
ring pa forstandshandikapp. Betty har haft flera sarskoleintegrerade ele-
ver och kanner att hon hellre vill arbeta med d barnen an aft bli "konsul-
terande" specialpedagog. Hon vill ha en undervisande yrkesroll i fram-
tiden.

Profil 6

L6 (Vera, LM)

I Veras uppfattningar fokuseras instrumentella och ekologiska kunska-
per och betydelsen av tyst kunskap (nivakansla). Barren ska fa baskun-
skaper i skolan. Perspektivet ar aft de ska klara av skolarbetet. Hon vill
att barnen ska trivas i skolan. Vera anvander tranings- och hjalpmedels-
orienterade metoder kopplade till elevernas förforstaelse och inlarnings-
niva. Hon exemplifierar med skrivdans, lekarbete, datorer och bok och
band. Hon sOker tips om nya metoder och gar pa kurser. Den didaktiska
hur-fragan har hog prioritet fOr henne. Kommunikationen med fOrald-
rarna är viktig. Skolarbetet ar en gemensam sak. Vera vill att föräldrarna
ska komma till skolan och ta del av barnens vardag. FOraldrarna betrak-
tas som ett oerhOrt viktigt skid fOr henne och som en faktor som paver-
kar barnets inlarningsattityd. Vera viLl uppfattas som speciallararen med
speciell kompetens att ta hand om elever med sarskilda behov och vara
ett skid och diskussionspartner fOr sina kollegor. Hon fungerar inte som
forandringsagent men uttrycker att om hon maste fOrandra sin yrkesroll
sa kan hon kanske tanka sig att arbeta som specialpedagog. Vera vill
helst undervisa barn i framtiden. Om hon fick studera nagot skulle det
bli hur man anvander datorer och programvara till dessa.

Profil 7

L7 (Nutria, LM)

Nanna uppfattar instrumentella och ekologiska kunskaper som en kun-
skapsbas. Den tysta kunskapen och de personliga egenskaperna hos spe-
ciallararen ses som betydelsefulla komplement. MA let med undervis-
ningen ar att eleven ska klara sig utan speciallararhjälp, dvs ett langsik-
tigt perspektiv. Hon anvander tranings-, hjalpmedels- och kommunika-
tionsorienterade metoder. Hon uppfattar samarbetet med föraldrarna
som viktigt och fOrvantar sig att de stOttar sina barn med skolarbetet.
Samarbetet med kollegorna fungerar alldeles utmarkt. De uppskattar
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henne och ber om hjalp. Pedagogiska rAd och diskussioner fOrekommer
men Nanna dr speciallararen som vill fOrbli specialist. Specialpedago-
gens konsultativa och rAdgivande funktion är frammande for henne men
inte helt otankbar. Om hon fick tid att studera skulle det WI en speciali-
sering mot teckensprAk och arbete med dova och hörselskadade barn.
Nanna ser med oro pA att speciallararna Miler pA att forsvinna.

Profil 8

L8 (Nal le, MH)

Nal le har endw-t nAgra fA Ar kvar som speciallarare. Detta fargar samtalet
speciellt dA det galler kompetensutveckling och synen pA framtiden for
speciallararna. Han uppfattar personliga egenskaper (gott humor) som
grunden i ett specialpedagogiskt kunnande. Betydelsen av tysta kunska-
per kommer till uttryck i hans berattelse sAsom kansla flir elevens install-
ning till inlarning. For Ovrigt namner han att speciallararen behOver ha
kunskaper om olika metoder, dvs instrumentella kunskaper. MAlet dr att
eleverna ska trivas i skolan och inte tappa sugen. Nal le anvander tra-
nings- och hjalpmedelsorienterade metoder. Han utarbetar egna under-
visningsOvningar och vill garna anvanda datorer. Wittingmetoden
namns som en revolutionerande metod for elever med las- och skrivsvA-
righeter. Nal le utgAr frAn elevernas kunskapsnivA som han diagnostise-
rar med olika test. Samarbetet med fOraldrarna ar nast intill obefintligt.
Information till fOraldrarna sker genom andra larare (klassfOrestAn-
daren). Nal le betraktar sig själv som speciallararen som vill undervisa
elever med behov av stOd. Han kan inte tanka sig att vara pedagogisk
rAdgivare till sina kollegor utan vill ha en tillbakadragen roll som be-
skyddare -iv de svaga eleverna. I framtiden kan Nalle absolut inte tanka
sig att arbeta som specialpedagog. Under en period tappade han fotfastet
i sin speciallararroll. Han tycker nu att speciallararens roll dr "bra som
den Sr". Om han fick tid att studera nAgot skulle det bli mera om
"Wittingmetoden".

Profit 9

L9 (David, MH)

David betonar att instrumentella och ekologiska kunskaper utgOr en
grund, men poangterar att personliga egenskaper och tysta kunskaper ar
viktigast for yrket. Kontakten med eleverna och kansla for deras inlär-
ningsattityd och fOrforsaelse ar utgAngspunkt for Davids undervisning.
MAlet med undervisningen ar entydigt, dvs i hans fall ett lAngsiktigt per-
spektiv. Eleverna ska lara for livet. Metoderna och arbetssatten dr hu-
vudsakligen kommunikationsorienterade. Han anvander ocksA tranings-
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och hjalpmedelsorienterade metoder vid las- och skrivinlarning. En posi-
tiv kontakt med fOraldrarna dr betydelsefull fOr elevernas inlarnings-
situation och attityd till skolarbetet. David ser sig som speciallarare och
undervisare men poangterar att kollegor ofta rAdgor och diskuterar un-
dervisning med honom. Hans framtoning ar forandringsagentens. Han
"slAss" for de elever som upplever inlarningssituationen som frustre-
rande i skolan och ser som sin viktigaste uppgift att ge dem sjalvförtro-
ende i livet. David kan dock inte tanka sig att arbeta som specialpedagog
med konsultativ funktion. Om han fick tid att studera skulle han vilja
lara sig allt om lasinlarning.

Profil 10

L113 (Lars, MH)

Lars tar for givet aft en speciallarare har "amneskunskaper sA det racker"
(instrumentella kunskaper). Han fokuserar ekologiska kunskaper och
tillagger att det som ar allra viktigast är formAgan at kommunicera med
manniskor. Tyst kunskap, personligheten och erfarerdieter utvecklar det
specialpedagogiska kunnandet. Lars namnger ett flertal personer som
har betytt mycket for hans kunskapsutveckling och kompetens inom
yrket. Eleverna mAste lara sig ta ansvar for sig sjalva, dvs mAlet med
undervisningen ar "lara for liver. Han anvander hjalpmedelsorienterade
metoder men den huvudsakliga metod som Lars anvander sig av, ar aft
skapa en positiv attityd/forutsattning f6r inlarning hos eleven. En
attitydorienterad metod fokuseras sAledes i hans arbete. Samarbetet med
föraldrarna ar centralt och han ser det som en forutsattning fOr skolar-
betet. Utan föräldrarna kan speciallararen inte Astadkomma nAgot i reell
mening. Lars tycks arbeta som forandringsagent. Han kan tanka sig kon-
sultativ ver%zamhet och handledning i framtiden. Om han fick tid att
studera nAgot skulle det bli mycket om datorer och dataprogram, dess-
utom skulle han vilja utveckla sitt kunnande om flyktingar och den
problematik som följer med deras upplevelser. Handledning och tera-
peutiska studier pA barnpsykiatrisk avdelning skulle intressera honom.

Jag har sAledes avgransat tv5 lararprofiler/perspektiv ur mitt material
(se struktur 2, s 70). Uppfattningarna av specialpedagogisk kunskap pA-
verkas av uppfattningarna av undervisningsmAl, speciallararens für-
hallningssatt, undervisningssatt och samarbetsformAga med kollegor/
man niskor.

Ett fOrsta perspektiv ar speciallararen som interaktOr i verksamheten.
Ett andra perspektiv ar speciallararen som f8rmedlare av kunskaper i
den specialpedagogiska verksamheten.
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Av de tio lararna upplever jag tre som kunskapsformedlare (L5, L6 och
L8) och sju som interaktörer. I kategoristrukturen tydliggores dessa tva
perspektiv i uppstallningen genom att den vänstra spalten huvudsak-
ligen uttrycker interaktOrens uppfattningar och den hogra uttrycker for-
medlarens (se struktur 2).

KunskapsfOrmedlaren har en uppfattning av att eleven ska vara
"sysselsatt" fOr att trivas i skolan. Om eleven trivs och gor framsteg i sin
inlarning, beror det huvudsakligen pa läraren. Undervisningssituationen
blir fOrmedlande. Kunskapsinhamtandet uppfattas som betydelsefullt
for elevens trivsel i skolan. FOraldrarna firms i bakgrunden och infor-
meras om skolverksamheten men ses inte som en samarbetspartner i bar-
nets kunskapsutveckling. KunskapsfOrmedlaren och interaktOren har
bada uppfattningarna att instrumentella och ekologiska kunskaper är
betydelsefulla for verksamheten. Uppfattningarna av tyst krmskap, per-
sonligheten och erfarenhetskunskaper poangteras hos inter aktören.

KunskapsfOrmedlaren arbetar i första hand med en formedlande un-
dervisning av eleven. InteraktOren utnyttjar sitt kunnande och kompetens
i samspel med eleven och hela elevens omgivning. Jag skulle vilja pasta att
interaktören fir mera kontextkfinslig an kunskapsformedlaren.

InteraktOren ser samarbete med kollegor och fOraldrar som en central
i sin verksarnhet. Ma let med undervisningen är "ett livsperspektiv".

Eleven ska ocksa kunna använda sina kunskaper utanfor skolans värld.
Eleven gar i skolan for att lära felr livet och det Oiler att fa alla i elevens
omgivning införstadda med att kunskapsutveckling och inlarning är en
gemensam angelagenhet. InteraktOren har ett holistiskt perspektiv, dvs
intresse fOr barnets hela situation bade i skolan och utanfor denna.

De intervjuade lärarnas individuella profiler dr tolkningar utifran
hela intervjumaterialet kir varje individ. Deras uppfattningar kan vara
otydliga eller omfatta uttalanden sorn kan avgransas hos bade interakto-
ren (IA) och kunskapsfOrmedlaren (KF) pa nagon niva (se Li, L3). Deta
markeras med "mittposition" i uppstallningen nedan. FOr att fOrtydliga
profilerna har jag med utgangspunkt fran struktur 2 (s 70) gjort fäljande
uppstallningar:
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Individuella kategeriuppfattningar pa de olika nivaerna

KF=Kunskapsformedlare
IA= Interaktor

Nr Ll

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med föraldrar D

Speciallararroll

Perspektiv
I I I

IA KF

Li tillhor en av dem som jag med viss tvekan betecknar som interaktör
Lelvis p g a att undervisningsmalet är otydligt dvs har "mittposition".
Metodema tycks vara huvudsakligen tranings- och hjälpmedelsoriente-
rade. Föraldrasamarbetet ar viktigt.

Nr L2

Kunskaper A

Undervisningsrnal

Metoder

Samarbete med foraldrar D

Speciallararroll

Perspektiv
I I

IA KF

L2 rubriceras som interaktör. Ovanstaende profil bar som synes inte
nagra tydliga uppfattningar som ar utmarkande for kunskapsformed-
laren. L2 har under en del av sin tid som speciallarare tjanstgjort som
specialpedagog. Erfarenheter frail denna period speglas tydligt i uppratt-
ningarna pa de olika nivaerna. I framtidea kan L2 tanka sig att arbeta
som specialpedagog.

Su
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Nr L3

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med föraldrar D

Speciallararroll

Perspektiv IA KF

L3 rubriceras som interaktör. Pa niva E finns uppfattningar som tydlig-
gar stor tveksamhet inför framtiden kopplat till speciallararens verksam-
het och funktion. Undervisningsmalet tycks vara mycket langsiktigt (B).

Nr L4

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med föraldrar D

Speciallararroll

Perspektiv IA KF

L4 rubriceras som interaktar. Undervisningsmalet är bade langsiktigt
och kortsiktigt. Inför framtiden tycks L4 vara mycket osäker pa sin egen
roll och hur den specialpedagogiska verksamheten bar bedrivas. Ovan-
staende profil innehaller flest "mittpositionee.
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Nr L5

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med föraldrar D

Speciallararroll

Perspektiv IA KF

L5 rubriceras som kunskapsformedlare. Uppfattningama gallande un-
dervisningsmalet är tydligt trivsel- och skolinrihtade. Samarbetet med
föraldrarna poangteras ur informations och stodsynpunkt. Den framtida
yrkesrollen vill L5 helst koppla till undervisning av elever med sarskilcia
behov.

Nr L6

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med föräldrar D

Speciallararroll

Perspektiv IA KF

L6 rubriceras som kunskapsförmedlare. Undervisningsmalet inriktas pa
basfardigheter och trivsel i ett tydligt skolperspektiv. Metoderna ar trä-
nings- och hjalpmedelsinriktade. Samarbetet med föräldrarna tycks vara
skolinriktat och upplevs som mycket betydelsefullt for elevens attityd till
inlarning i skolan. L6 vill helst undervisa barn i framtiden - inte hand-
leda kollegor.
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Nr L7

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med fOrAldrar D

SpeciallArarroll

Perspektiv
I I I

IA KF

L7 rubriceras med tveksamhet som interaktör. Undervisningsmdlet
tycks vara lAngsiktigt. Sarnarbetet med föräldrarna ses som ett stöd far
skolverksamheten. I framtiden vill L7 undervisa elever med särskilda be-
hov.

Mr L8

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med föräldrar D

Speciallararroll

Perspektiv
I I

IA KF

L8 rubriceras som en tydlig kunskapsfönnedlare. Pa A- nivAn firms
uppfattningar som ger en enda mittposition i profilen. Undervisidngs-
mAlet tycks vara uteslutande kortsiktigt dvs trivsel- och skolinriktat. Me-
toderna Ar tranings- och hjälpmedelsinriktade. Samarbetet med föräldrar
och kollegor är begransat till sporadisk information fran lärarens sida. L8
vill i framtiden undervisa elever med särskilda behov.
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Nr L9

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med foraldrar D

Speciallararroll

Perspektiv
I I I

IA KF

L9 rubriceras som interaktor. Undervisningsmalet ar langsiktigt och me-
toderna i huvudsak kommunikationsinriktade. Samarbetet med forald-
rarna upplevs som mycket viktigt. L9 diskuterar och handleder i viss
man kollegor, men vill i framtiden med fOrdel undervisa elever med sax.-
skilda behov.

Nr L10

Kunskaper A

Undervisningsmal

Metoder

Samarbete med föräldrar D

Speciallararroll

Perspektiv
I

IA KF

L10 rubriceras som en tydlig interaktör. Undervisningsmalet är langsik-
tigt (livsperspektiv) och metoderna i viss man attitydorienterade. Detta
kan fOrstas utiftin den kontext som L10 refererar till i sina uppfattnin-
gar. Samarbetet med foraldrarna fokuseras i hog gract och ses som en
forutsattning for att undervisningsmalet ska uppnas. L10 ar inte fram-
mande fOr att handleda kollegor men vill helst undervisa elever och
samarbeta med deras foraldrar.

3 4



Reflektioner gallande profilerna

Nagra av de tydligaste profilerna (L2, L8, L9, L10) dr intressanta att ytter-
ligare reflektera Over. Vad ar det som har paverkat dessa fyra personers
uppfattningar Mom de olika nivAerna?

Har deras tankar om specialldraryrket fran början ptIverkat deras uppfatt-
ningar av vad som dr viktig specialpedagogisk kunskap? Har utbildningen till
specialldrare pdverkat deras uppfattningar?

Det som jag uppmarksammat vid analysen av dessa fyra speciallara-
res berättelser är speciellt deras skilda uppfattningar av undervisningsmdl
och samarbetet med omgivningen.

Jag tolkar materialet sA att de hade skilda uppfattningar av vad yrket
innebar frAn borjan (se kap 4). Speciallararutbildningen hade stor bety-
delse fer hojandet av deras status. De har emellertid valdigt olika erfa-
renheter av specialundervisning sAväl organisatoriskt som pedagogiskt.
Deras kunskapsuppfattningar tycks ocksa vara patagligt kontextberoen-
de. OnskemAlen orn kompetensutveckling Mom yrket kan i hog grad
relateras till deras uppfattningar av vad som är viktig specialpedagogisk
kunskap.

Deras uppfattningar av social kompetens och uppfattningar av samarbetet
med omgivningen har slutligen blivit utslagsgivande for rubriceringen av
dem som interaktOrer eller kunskapsförmedlare.
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Kapitel 11

Diskussion

Med utgangspunkt fran mina huvudsakliga syften och fragestallningar i
avhandlingen, ska jag i detta kapitel försöka sammanfatta och reflektera
Over vad jag upplever som vasentligt och intressant i mina resultat.

Nar jag paborjade mitt arbete med att utarbeta fragestallningar och
lagga upp samtalen anade jag att just speciallararnas uppfattningar om
specialpedagogisk kunskap skulle bli det intressantaste avsnittet i min
undersokning. Under arbetets gang har jag upptackt att materialet givit
mig ett flertal infallsvinklar. Ju mer jag last mitt material ju intressantare
tycker jag det blivit. Nagra tankvarda uttalanden har etsat sig fast i mitt
minne. Jag kommer att referera till dessa här i denna avslutande diskus-
sion.

De intervjuade speciallararnas uppfattningar av specialpedagogisk
kunskap och kompetens bygger pa att de har lang erfarenhet Mom det
specialpedagogiska verksamhetsfaltet (SchOn, 1983, 1987). Vad som ur-
sprungligen bestamde deras yrkesval ar troligen inte helt beroende pa
slumpen. Materialet visar att speciallärarna har valt sitt yrke pa grund av
ett genuint intresse fOr elever som har patagliga behov av bade mansklig
kontakt och extra skid saval i undervisningssituationen som utanfOr
derma. Den stimulerande och utmanande kontakten med "udda" eiever
har saledes fran barjan varit en av de utslagsgivande faktorerna for deras
val att bli special] arare. Kunskaper av konfliktlösande och kom-
munikativ karaktar har kanske beroende ph detta hog prioritet hos
iärarna ifraga.

De har stor respekt for instrumentella kunskaper och menar aft detta ar
kunskaper som ar nodvandigt att tillagna sig. Kunskaperna pa detta mi-
racle har de ursprungligen tillagnat sig i grundutbildningen till MI-are
och /eller vidareutbildningen till speciallarare. Det tycks vara sA att de
intervjuade ocksa tar for givet att alla speciallarare be.r ha goda amnes-
kunskaper i svenska och matematik for att kunna undervisa.

(L9) Kunskaper det har man si det ticker

De instrumentella kunskaperna kan ses som speciallararnas undervis-
ningsverktyg. Vid samtalet om clo.ras egen framtida kompetensutveck-
ling önskar sig flera av de intervjuade mojligheter att 14ra sig mera om
lasinlarningsmetoder. De nämner ocksA att de skulle vilja ha fardjupade
kunskaper om dyslexi och kunskaper om datorns mojligheter kopplat till
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las- och skrivinlarning. Kunskaper om undervisningsmetoder har sale-
des hag prioritet.

Nastan alla uttrycker stor respekt for tyst kunskap och kunskaper
som erfarenheten tillfört dem. De pekar pa ett stort behov av social kom-
petens, som de hela tiden farsöker studera och utveckla for att bli battre
som lärare. Speciallararna relaterar sina uppfattningar till den kontext de
sjalva upplever och hanvisar till problem och elevfall, som de berattar
om. Deras uppfattningar ar saledes pAtagligt kontextberoende. Den kun-
skapsformedlande och kunskapsskapande lararrollen Mom special-
undervisningen och den sociala kompetensen fokuseras tydligt av larar-
na.

Den sociala kompetens som speciallararna inhamtar och utvecklar vid
individuell kontakt och "stottning" av elever kan, enligt de intervjuades
och min uppfattning, inte överföras till andra personer genom hand-
ledning. Speciallararna kan daremot tydliggora och eventuellt förklara
eller uppmarksamma elever och larare pa svarigheter/hinder for inlar-
ning som uppstar i den vanliga klassrumssituationeli. Undervisnings-
situationen ar sa annorlunda far klassläraren/amneslararen med stora
elevgrupper att mejligheten att tillampa t ex specialpedagogiska metoder
ibland inte är majlig. Det samspel som racier i ett klassrum med manga
outtalade ramar och hinder gar undervisningssituationen oerhart kom-
plex. Det kravs erfarenhet och ingaende kunskaper om arbetsenhetemas
arbete, utvardering av elevernas individuella behov och kunskap om
den kontext som omger bentirda parter innan en handledning kan aga
rum. Dessutom papekar flera av de intervjuade att personligheten och
forrndgan att kommunicera med elever och kollegor ar helt avgarande far
speciallararens satt att fungera bra i verksamheten (L4, L9, L1O). Med
tanke pa att specialundervisningens resurser far närvarande minskar och
de nya specialpedagogerna till viss del ska utava sin verksamhet genom
handledning av larare kan ovanstaende behava fokuseras.

(L10) Det spelar ingen roll hur mycket handledning dom här lärarna
skulle fa sA skulle dom aldrig kunna ta emot dom (syftar pA
eleverna) i sin klass AndA

I en varld med snabb utveclding behover kontinuerliga utvarderingar av
utbildningsforandringar ske. Det firms en stor risk att vi farlorar varde-
full kompetens om vi inte gar dessa utvardclingar. Jag skulle har vilja
Ora jamfareL;er med den forandring som gjordes pa forsakringskas-
soma, da man tog bort personal som under aratal skaffat sig kompetens
att beck:ma personers sjukdomsbild (Josefsson, 1987). Den tysta kunskap
som dessa kundmottagare skaffat sig genom erfarenhet under manga Ar
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Mil pa att gA fOrlorad genom den omorgartisation och datorisering som
skedde av deras verksamhet. Har vi liknande situationer i skolans värld?

De intervjuade har en stark ambition att fa en bra undervisnings- och
inlarningssituation for de elever som de betraktar som sina. FOr dem ar
det viktigt att elever ska trivas i skolan och fA självförtroende sa att de
vagar ga ut i livet med stolthet och nyfikenhet. Samarbetsviljan med
bade kollegor och fOraldrar dr stor hos dem. De blir "bollplank" fOr sina
kollegor men dr forsiktiga med rad om undervisningen. I samarbets-
situationen vill de bli betraktade som auktoriteter och respekterade fOr
sin kompetens. Detta fOrhallande Oiler foor nio av de tio intervjuade. En
av lärarna (L8) tar inte kontakt med elevernas fOraldrar och överlater
helt initiativet till samarbete i arbetsenheten pa sina kollegor. Det nagot
skamfilade ryktet om att det firms speciallärare som väljer arbetet for att
det innebär mindre ansvar kan majligen i vissa fall ha sitt berattigande. I
samarbetssituationen intar dessa en passiv eller undanskymd position.
Detta agerande hOr troligen ihop med de personliga egenskaper och den
kommunikadva kompetens som speciallararen ifraga besitter och ger
uttryck for.

MM undersOkning visar att de intervjuade har ett elevcentrerat
undervisningsperspektiv. De kunskaper som betraktas som viktiga dr
av instrurnentell och ekologisk karaktär. Den didaktiska "hur-fragan" dr
standigt aterkommande i deras berättelser. Hur ska jag fa detta barn att
fOrsta lasningens tjusning? Hur ska jag fa detta barn att öka sin lashas-
tighet? Hur ska jag fA eleverna intresserade av att lasa, skriva och räkna?
Hur kan jag hjalpa den sarskoleintegrerade eleven att lära sig att räkna?

De intervjuades uppfattningar av vad som dr viktig specialpedago-
gisk kunskap blir vagledande fOr mig i mM fOrstaelse av hur lararna fOr-
sOker finna mal och kunskaper om metoder for sin undervisning. När de
beskriver en uppfattning relaterat de till sin egen situation och den kom-
petens som behtivs i deras verksamhet. Speciallararnas uppfattningar av
vad som är viktiga undervisningsmAl skiljer sig inte speciellt flirt andra
lärares uppfattningar (Andersson & Lawenius, 1983). De speciallarare
som har erfarenhet fran lag- och mellanstadiet uttrycker att malet med
undervisningen är att eleverna i forsta hand ska fa bra självfOrtroende
och sadana kunskaper sA att de kan klara skolarbetet. De som dessutom
har erfarenheter frail mellan- och hogstadiet poiingterar att malet är ett
bra sjalvfOrtroende och kunskaper sa att man kan leva i samhället som
goda medborgare och fa ett arbete.

(L9) "De ska vAga lämna skolan utan att titta i backen"

Det kan uppfattas som kontroversiellt om jag pastar att speciallärarna
inte anvander andra metoder eller har andra mat for sin undervisning an

8J
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vanliga larare. Jag vill dock papeka att det tycks som om mitt material
visar pa att de intervjuade har en kanslighet i metodval och kunskap om
ldmpliga metoder for elever med svarigheter som vanliga larare saknar och
inte har mtijlighet eller formAga att tillampa nar de har undervisning i
stora klasser (Andersson & Lawenius, 1983). Den pedagogiska kunska-
pen och erfarenheten formas i samklang med de situationer som Waren
znOter i sitt arbete. De erfarenhetsbaserade slutsatserna blir naturligtvis
ocksa utgangspunkt fOr lararnas egna reflektioner och pedagogiska kun-
skapsbyggande (Elbaz, 1983).

(L7) "Dom som vi idag kan lyfta kommer inte att fA nAgon hjälp It

De elever med behov av stOcl, som speciallararen rnOter, har i stOrre ut-
strarkning svart att avgora om de t ex förstatt en text (metakognition).
Formagan art avgora nar man kan ett moment eller har klart for sig vad
som ar problemet i en fragestallning tycks vara samre utvecklad hos
svaga lasare (Persson, 1994). De intervjuade har tydliggjort farhAgan aft
elever, som kan betraktas som en riskgrupp dvs elever med svaga
inlarningsstrategier inte kan parakna stod i framtiden.

UndersOkande arbetssatt och problemlosning kraver goda basfardig-
heter, samarbetsformaga och bra inlamingsstrategier. FOr att utveckla
goda inlarningsstrategier kravs en medvetenhet hos eleven om sift satt
att tanka och formaga att artikulera dessa tankar. Detta behOver en del
elever hjalp med att tydliggora fOr sig själva. Det galler ocksâ for lararna
att komma i kontakt med elevens informella kunskaper dvs vardagserfa-
renheter, fOr aft utveckla den sammanbindningsformaga som ger mer
tillganglig och anvandbar kunskap (Arfwedson, 1992).

(L3) "Jag hade en kille som vigra räkna han var rökare om det
gallde cigarretter kunde han valdigt mycket. SA jag gick over till
20-bassystem i matematik. Det gallde bara att fimpa cuisenairestavar
istallet fö.r att fimpa cigaretter det var spännande att se flir jag
fick ju Unica i helt andra banor han var tekniskt kunnig Jag vet
att han har utbildat sig till bilmekaniker och har jobb au!"

Min uppfattning ar att speciallararna utvecklar manga olika satt och stra-
tegier for att na elevernas tankande och förforstaelse. De ar sysselsatta
med tanken av "hur barn tanker". Detta kräver kunskaper och formaga
till empati fOr att kunna bedOma nar inlarningssituationen dr optimal fOr
eleven. FOrmagan till empati i undervisningssituationen (-3;h i motet med
eleverna, ar ett genomgaende drag i de intervjuades beri-ittelser. Jag upp-
lever att detta ar nagot av "specialliirarens Det fOrhAllningssatt och
den anpassning till elevers individuella fOrutsattningar och behov som
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speciallararen under lang tid utarbetat och provat kommer att minska
drastiskt nar resurserna fOr elever med behov av stod fOrsvinner. Vilka
konsekvenser far det for eleven och den vanliga lararen om det inte finns
resurser for att stOdja och hjalpa elever som upplever sin skolsituation
som arbetsam eller ointressant?

I Lgr80 och Lpo9420 fOresprAkas undersokande och elevaktiva arbets-
sat. VArt foranderliga samhalle kraver att elever kan ta initiativ och an-
svar. Vidare ar det viktigt for elevernas tankande aft de sjalvstandigt kan
losa olika slags uppgifter. Problem kan uppstA clA uppgifterna blir for
svAra eller dA eleverna ska diskutera, lasa och skriva vid t ex grupp-
arbeten. Gruppuppgifter/grupparbeten minskar tydligt engagemanget
bland elever som har svArigheter med grundlaggande fardigheter. Akti-
viteten ar inte alltid mAlinriktad (Soar & Soar, 1983). Risken finns att
"svagpresterande" elever far utfora rutinmassiga uppgifter och inte alls
fundera Over eller undersoka de problemstallnihgar som elevgruppen
stalls infOr. De initiativstarka eleverna delar ut arbetsuppgifterna till
gruppens deltagare. Det sociala och pedagogiska klimatet i gruppen/
klassen blir avgorande for hur arbetet fOrdelas, utfOrs, sammanstalls och
redovisas.

(L5) "Det kan ju vara just undervisningssattet i klassrummet som or-
sakdr eleven en besvarlig inlarningssituation "

Liknande fOrhAllanden finns troligen i den ArskurslOsa undervisnings-
situationen dar lararen ofta Overldter inlarningssituationen At eleverna
sjalva. Elever i Ak 3 kan armed bli "larare till en liten etta" eller tvartom
(Sundell, 1993). Den pedagogiskt tillrattalagda fOrklaringen som lararen
ochieller speciallararen kan ge kommer inte de elever tillgodo som av en
aler annan anledning behOver stOci i inlarningssituationen. Här dr spe-
ciallärarna med sitt kunnande och kompetens en stor hjalp for att Ora
undervisningssituationen och inlarningstillfallena optimala for elever
som t ex bar en forsenad sprAkutveckling. Vygotsky talar, som jag förut
narnnt, om "zonen av proximal utveckling" dvs barnets formaga att lara
sig genom "instruktioner frAn mer mogna medlemmar i samhallet".
Barnets kunskaper utvecklas genom undervisning (Vygotskij, 1962.
Arfwedson, 1992). Detta faktum bar enligt min mening ofta fallit bort i

20Lpo-94. Skolans uppgifter; Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verk-
lighet med ett stort informationstlöde och en snabb forandringstakt. Studiefardig-
heter och metoder att tillAgna sig och använda ny kunskap blir därfor viktiga.
En viktig uppgift for skolan ar att ge Overblick och samrnanhang. Eleverna skall fA
mojlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges forutsattningar att utveckla sin ECU.-
mAga att arbeta sjalvständigt och losa problem" (s 15-16).

9
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diskussionen om vad som ar pedagogiskt utvecklande for elever i ars-
kurslos undervisning.

Sarnarbetet med andra kollegor upplevs som viktigt. Detta ar dock en
uppgift som de intervjuade sager ar speciellt svar Morn yrket.

(L1) "Man ska vara tusenkonstnär när det gäller aft samarbeta"

(L5) "En del tycker det är behandigt med en hjalpgumma"

(L7) "Man ska vara finkänslig ...".

Har upplever speciallarama uppenbarligen ett besvarligt dilemma for-
knippat med sin svara mellanroll cla det Oiler kollegors siitt att bemiita ele-
ver med behov av stOd. Samarbetssvarigheter kan innebara att en elev
inte far en optimal undervisning darfor att speciallararen och klasslära-
ren har helt olika uppfattning om metoder och malet fOr elevens under-
visning. Oenighet om metodval och undervisningsmal kan resultera i att
speciallararen valjer att undervisa eleven individuellt i avskild miljö.
Detta blir en bedomningsfraga for speciallararen som enligt mina inter-
vjuades uppfattnMgar alltid har elevens basta inlarningssituation som
ledstjarna. Klasslararen/amneslararen kanske prioriterar sociala under-
visningsmal sfisom klass- eller gruppgemenskap till fOrman for kun-
skapsmassiga mal. FOrhallandet kan naturligtvis ocksa vara tvartom.
Speciallararen papekar t ex att just nu ar det viktigt att eleven upplever
social gemenskap och fungerar med sin klass/grupp i undervisnings-
situationen och klasslararen/amneslararen vill istallet "Iyfta bort" prob-
lemet till annan miljO. Formdgan att kunna samarbeta och formulera sin
kompetens blir avgiirande fcir specialliirarens hela verksarnhet.

Jag har vid analysen av mitt material avgransat tvfi speciallararpro-
filer. I ett framtida perspektiv tror jag att endast "interaktören" kommer
att ha en betydelsefull roll och funktion.

Speciallararen som "Kunskapsförmedlare" valjer en mindre kontro-
versiell roll som specialist och beskyddare av elever med behov av stod.
Undervisningen och de svarigheter som forknippas med denna blir Ut-

gângspunkten fOr speciallararens arbete. Det langsiktiga perspektivet,
dar malen for stOdinsatserna ar tydliga, finns inte med i berakningen.
Specialundervisningen blir da en "verksamhet i verksamheten" och inte en
aspekt i en langsiktig process i sin helhet. Den specialpedagogiska kun-
skap som kunskapsformedlaren besitter blir inte helt tydlig for omgiv-
ningen, som (IA gOr felbeclamningar i sitt utnyttjande av speciallararens
kunskaper och kompetens. Hur ska jag samarbeta med den hat. per-
sonen? Det racker kanske om jag skickar listor i svenska SOM jag far till-
baka ifyllda? Speciallararen kan ju dela ut papper och ratta hemtalen?
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Speciallararen som "Interaktkie tar upp kampen om initiativet vid sam-
arbetet med kollegor och föraldrar, dvs profilerar sig och sin kompetens och
vill ha en verklig dialog om undervisningssituationen. InteraktOren res-
pekteras av sin omgivning for sitt kunnande och har en aktiv roll i sko-
lans verksamhet. Undervisningsmdlet är langsiktigt. Omgivningen utnytt-
jar interaktOrens pedagogiska kunnande och samarbetet med kollegor
och fOraldrar fungerar val.

Kontakten med föraldrarna och samarbetet med dem upplevs som
viktiga av alla men har olika prioritet hos speciallararna beroende pa
vilken installning de har till sin yrkesroll. Detta pastaende Or jag utifran
en bedomning, dar jag ser mina intervjuade speciallarare som individer,
dvs fall. Rirdndringsagenten (L2, L10) har ett langsiktigt perspektiv och
hogprioriterar sarnarbetet med fOraldrama. Specialisten (L8) ser sitt arbe-
te som en angelagenhet mellan sig och eleverna, föraldrarna finns i bak-
grunden och "ar val tacksamma". Den specialundervisning som bedrives
blir otydlig fOr omgivningen och svar att paverka. Specialisten har
monopol pa "behandlingen" av eleven.

Ledarfunktioner eller handledande situationer upplevs av de inter-
vjuade lararna som mycket svara. Nagra har dock arbetat som studie-
ledare i sin arbetsenhet och sett detta som en mojlighet aft paverka den
pedagogiska diskussionen. Fortbildningsfragor med specialpedagogiskt
inslag har blivit naturliga for arbetsenheten. Forelasningar och studie-
cirklar med specialpedagogik som utgangspunkt har initierats av spe-
ciallararen. Behovet av att ibland traffa speciallarare frail andra skolor,
rektorsomraden och kommuner fOr meningsutbyte och diskussioner
lyfts fram sarskilt av en av de intervjuade.

(L4) "ar det som det ar nu att man ar ensam speciallarare pA ett stalle
sA racker det inte mAnga gAnger att bara prata med sina kollegor,

tycker jag .... utan man vill prata med andra speciallarare ocksA
som har lite djupare kunskap byta erfarenheter ...."

Den mojligheten fanns da specialundervisningens organisation skottes
centralt i kommunerna och fortbildningsdagar anordnades for special-
lararna. Idag finns sallan en sadan riktad fortbildningsinsats for special-
lararna. De far istallet valja eller onska sig fortbildning utifran allmanna
undervisningsperspektiv. Detta maste, enligt min mening, i viss man
bidra till att speciallararnas kunskaper och kompetens blir otydliga fOr
omgivningen. En yrkesgrupps identitet starks av kontinuerlig kun-
skapsutveckling och mojligheter till meningsutbyte/diskussioner och
formaga att sprida erfarenheterna (GranstrOm & Colnerud, 1993).

Den nya specialpedagogens roll kanns frammande och besvarlig fOr
flertalet av de intervjuade. Jag upplever att de inte är rOgra ledarprofiler.
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De vill inte ta strid med sina kollegor om undervisningsmAl och metoder
utan känner sig som beskyddare av enskilda elever, som behöver stOci
dervisningssituationen (L1, L5, L6, L7, L8). En frAga som kan stalla F. i
detta sammanhang Ar hur studerande till den nya specialpedagogutbild -
ningen bör rekryteras. Det dr inte alls självklart att de nuvarande special-
lärarna är lampliga for denna yrkesioll. Enligt min uppfattning bör spe-
cialpedagogen ha goda kunskaper om arbetsledning och special-
pedagogiska mAldiskussioner. Dessutom behövs personliga egenskaper
och andra forutsattningar for att utdva handledning av olika slag. Spe-
cialpedagogen förvantas bl a kunna handleda utvecklingsarbete ochpro-
jekt i skolans verksamhet.

MN,
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Shi,tord

Avslutningsvis vill jag framfOra nAgra synpunkter och ställa nAgra frAgor
som jag upplever som intressanta att reflektera over. Kan man vara utan
det vuxenstad som speciallararna star far, dvs kan vi byta ut speciallä-
rarna mot specialpedagoger? Kan vi byta ut speciallararna mot andra re-
surslärare? Kan grundskollararna klara verksamheten i skolan utan till-
gang till utbildade speciallArare?

Dessa frAgor upplever jag som mycket angelagna att diskutera vAr
svenska skola. En av mina intervjuade speciallarare som har arbetat
under en tvAArsperiod som specialpedagog (utan examen) uttrycker sig
sA här:

(L2) "... det later ju vettigt det här konsultativa, att man finns som en
resurs, radgivande som kan ga ut med förslag och hjalpa till Se'n
vet jag inte om man kan vara utan den far speciallararen som jobbar
ute pa fältet som jobbar med de far barnen jag Sr inte helt
fardig i min tankegang där "

Kraven pA att grundskollararna ska klara sin undervisning utan special-
pedagogiska resurser Okar allt mer idag. Detta beror bl a pA kommuner-
nas fOrsamrade ekonomi. Jag befarar dock att den kunskap och kompe-
tens som speciallArama besitter och representerar Ar en mycket viktig del
som det inte gar att ta bort helt utan att det far besvarliga konsekvenser
for stora delar av verksamheten inom den svenska skolan. Hur detta
kommer att visa sig i framtiden kan jag endast spekulera om. Inom skol-
hälsovArden finns redan idag rapportern om att de resurskrävande ele-
verna inte mAr bra bl a pA grund av otillrackliga resurser. FrAgan är om
vi kan vara utan de kunskaper och den kompetens som speciallArarna
uppfattar och framhAller som viktiga? Vad händer i framtiden när det
inte finns speciallärare att tillga?

Jag har med mM avhandling bl a Onskat belysa den situation som
uppstAr när man reducerar och fOrAndrar en yrkesroll for en larargrupp,
som jag betraktar som lAgmald i skoldebatten. I fOrsta hand vile jag un-
dersoka den specialpedagogiska kunskap och kompetens som de inter-
vjuade speciallararna uppfattar som viktig och betydelsefull. Kanske har
jag Oppnat dOrren nAgot till den kunskapsbas och verksamhet som spe-
ciallärarna uppfattar som viktig och hittills inte sjalva formulerat eller
dokumenterat. FOrhoppningsvis har mitt arbete fAngat nagot av "sjalen" i
speciallärarens kunskaper och kompetens.

21Undersaningar gjorda av skolhalsovArden i Stockholms Ian.

tJ
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(L9) "Vi kom överens om att vi skulle skriva ner allt bra vi gjort, men
det blev aldrig av
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Bilaga 1
FrAgor till INTERVJUERNA

Namn
Datum for intervjun
Alder
Lararexamen och examensorter

1. Tank tillbaka pA den tiden dA Du bestamde dig fOr att bli larare.
VarfOr blev Du larare? BerättM
Stodfragor: Finns det personer eller handelser som inverkade pA dift
yrkesval?
Hur var dma foraldrars installning till yrkesvalet?
Samtal om tjanstgoringsforhAllanden efter forsta grundc!xamen.

2. Varfor blev Du speciallarare?

3. Skulle Du valja samma yrke idag?

4. Vilka kunskaper anser Du viktiga flir en speciallarares yrkeskunnan-
de?

5. Tycker Du att Du sjalv har dessa kunskaper?

6. Hur har Du tillagnat dig dina kunskaper som speciallarare?

7. Har din syn pA speciallararrollen forandrats under Arens lopp?
Stodfraga: Ar det skillnad 13A din syn fOre och efter din utbildning till
speciallarare?

8. Beratta om vad som ar speciellt svArt inorn ditt yrkesomrAde!

9. Vad ar speciellt stimulerande?

10. Finns det speciella metoder som Du använder i ditt arbete?

11. Vad har Du fOr mM med din undervisning?

12. Hur väljer Du arbetssiitt?
Stodfragor: Hur väljer Du arbetssätt när Du arbetar i klassen?
Hur väljer Du arbetssätt när Du arbetar enskilt med elever?



13. Beratta om nAgot intressant elevfallt

14. Beratta om samarbetet med foräldramai Vad har Du for mAl i sam-
arbetet med foraldrama?

15. Hur fungerar samarbetet me:.1 dMa kollegor?
Stodfraga: Vad förväntar sig dma kollegor av Dig?

16. Hur uppfattar Du ditt arbetsklimat?

17. Skulle Du vilja läsa/studera nAgot nytt/mera inom ditt yrkesom-
rade?

18. Hur ser Du pA speciallararens framtida yrkesutovning?
Stodfraga: Kan Du tänka dig att fOrAndra din yrkesroll till special-
pedagogens?

Kommentar: Under intervjuns gang försöker jag klarlagga förhallanden
och stallningstaganden genom att be den intervjuade förklara ytterligare
eller genom att skjuta in frAgeord sAsom var.*, hur, ndr osv.
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The special teacher's knowledge and competence

Interviews with ten special teachers

This thesis highlights the professional knowledge mid competence that is
conceived of as important by special teachers in their daily work in Swedish
schools. Ten special teachers were interviewed about the following six areas
within their field of work: background and choice of career, professional
knowledge, the role of a special teacher, educational goals and methods,
cooperation, and thoughts about the future. The study can be characterised as
qualitative, with a phenomenographic approach, which means that the
research interest is focused on the interviewees conceptions. Theoretical
sections are mingled with empirical descriptions, in order to give the reader a
comprehensive view of the different areas under study.

The interviewees have different conceptions of what is to be regarded as
important knowledge in special education. Two main categories have been
defined: professional lmowledge and skills, and social competence. The,,e
competencies have been acquired in formal and/or informal ways. Teaching
goals in special education are set in e...4ter a short-term or a long-term
perspective. In a short-term perspective the te...zhers define the main goal of
teaching as making the pupils feel happy in school. Li a long-term perspective
the main goal of teaching is to foster the pupils' sense of responsibility and
bnng about an ability to meet life outside of school.

Cooperation with parents and colleagues is considered either from an
active or a passive point of view. An active view is held by teachers who
conceive their role as that of an agent of change. A passive view, on the other
hand, leads to an unobtrusive role of a special teacher as someone mainly
concerned with mediation of knowledge.

The thesis further contains descriptions of individual profiles of the
interviewed teachers. Out of these descriptions, two are specifically defined
and interpreted; i.e., the mediator and the interactor. The mediator uses
her/his knowledge and competence first and foremost in bringing knowledge
to the pupils. The interactor has a holistic view and regards the goal of special
education in a whole-life perspective.

Finally, current issues are discussed concerning teaching of pupils with
special needs in a future where special teachers are no longer available.
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