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Sammanfattning 
Under de senaste åren har en del förändringar skett inom det specialpedagogiska området, bland 

annat på hur man ser på stödinsatser inom skola och rådgivning. Yrkesrollen som rådgivare på 

Specialpedagogiska skolmyndigheten innebär ett stödjande arbete som utgår från ett av 

regeringen utformat myndighetsuppdrag. Arbetet har ett specialpedagogiskt fokus där det 

handledande samtalet utgör ett av de främsta verktygen. Det är också en yrkesroll som utifrån 

skolpolitiska uppdrag och samhällsutveckling ständigt är i förändring.  

 

Inom forskningsfältet specialpedagogik och skola pågår studier internationellt såväl som i 

Sverige kring handledning och samtalspraktiker. Ett centralt tema i dessa är perspektivval, i 

meningen vems lärande som är i fokus för samtalen. Fortsatt forskning kring ämnet efterfrågas 

och i dagsläget saknas studier kring rådgivares yrkesroll i förhållande till uppdrag och en 

samtalande praktik. 

 

Syftet med undersökningen är att studera yrkessocialisation bland rådgivare inom en statlig 

myndighet. Utgångspunkten tas i deras berättelser och beskrivna erfarenheter.  

 

Undersökningen har yrkeslivsberättelser och ett specialpedagogiskt perspektiv som 

utgångspunkt där ämnet beaktas utifrån individ såväl som grupp, kollektiv och organisation. 

Den innefattar ett språkligt såväl som kollektivt lärandeperspektiv. I första hand har 

undersökningen ett hermeneutiskt och livsberättelsegrundat förhållningssätt med utgångspunkt 

i narrationsforskningsteorier.  

 

Resultatet visar på en komplex verksamhet där rådgivare beskriver ett spänningsfält mellan de 

egna och organisationens förväntningar ur ett kunskapsutvecklingsperspektiv. Kollaborativt 

och kollegialt lärande utgör en viktig faktor för arbetet inom organisationens samtliga nivåer. 
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Inledning.  
Under de senaste åren har en del förändringar skett inom det specialpedagogiska området 

och kanske framförallt i hur man ser på hur stödinsatser utifrån olika 

funktionsnedsättningar skall organiseras, utformas och genomföras inom svensk skola idag 

(Ahlberg 2009). Specialpedagogiska skolmyndigheten är den myndighet som utifrån 

regering och nationell politisk lagstiftning har i uppdrag att ”Verka för att alla barn, elever 

och vuxna med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan 

verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö” (SFS 2011:130). Specialpedagogens yrkesroll 

är en yrkesroll där det handledande och vägledande samtalet utgör ett av de främsta 

verktygen. Det är också en yrkesroll som framförallt inom skolan, utifrån politiska uppdrag 

och samhällsutveckling ständig är i förändring eller omprövning. 

 

Mina erfarenheter som specialpedagog inom olika verksamheter som skola, 

vuxenhabilitering och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, (fortsättningsvis 

kallat SPSM), har gjort mig nyfiken på hur profession och yrkesroll förstås, upplevs och 

beskrivs av specialpedagoger i en yrkesroll som rådgivare på SPSM. Förändringar i 

yrkesroll och i organisation har skett över tid, dels utifrån ett statligt uppdrag, dels utifrån 

förändringar som en i skolsammanhang relativt ung yrkesroll genomgår (specialpedagog). 

 

Huvudsyftet med framförliggande undersökning är att undersöka hur ett stödjande arbete 

som rådgivare på SPSM kan förstås, och bli synligt utifrån de utövandes berättelser. Det 

specialpedagogiska arbetet som rådgivare kan belysas genom yrkesberättelser och samtal 

om ett praktiskt pedagogiskt arbete med specialpedagogik som förtecken. Undersökningen 

är en praxisorienterad intervjustudie och utgår från en verksamhet jag själv är en del av.  

 

Specialpedagogiken som kunskapsfält inom skolverksamheter har sin grund i flera olika 

discipliner. De discipliner som brukar inberäknas i det specialpedagogiska 

kunskapsområdet är pedagogik, psykologi, filosofi och medicin (se exempelvis Ahlberg 

1999; Bladini 2004; Persson 1997). Specialpedagogiken beskrivs som politiskt normativ i 

det att den ”handlar om hur samhället och dess medlemmar uttrycker hur människor med 

avvikelser av olika slag skall ha det nu och i framtiden” (Persson 1997, s. 4). 

 

Få undersökningar är hittills genomförda gällande rollen som rådgivare utifrån utövarnas 

egna erfarenheter av sitt arbete på Specialpedagogiska skolmyndigheten och i dagsläget 

inga som utgår från förståelse och genomförande i den kontext som utgör basen för 

rådgivares arbete i dag. Framförliggande arbete kan ses som en fristående del av ett 

fördjupat och forskningsinriktat arbete som i samverkan med en av landets högskolor 

startade höstterminen 2013 på SPSM i den region som är aktuell i denna undersökning. 

Undersökningen avser att fokusera på beskrivningar och berättelser av hur uppdraget som 

rådgivare uppfattas och genomförs. Undersökningen utgår från yrkeslivsberättelser och har 

ett specialpedagogiskt perspektiv som utgångspunkt där ämnet kan beaktas utifrån individ 

såväl som grupp och organisation. Det innefattar ett språkligt såväl som individuellt och 

kollektivt lärandeperspektiv.  

Syfte och forskningsfrågor   

Att mötas, lära och förstå varandra i samtal rymmer frågor som länge upptagit mitt intresse. 

Frågorna har uppkommit genom mina erfarenheter utifrån olika samtal i min 

specialpedagogiska och handledande yrkesroll. Hur professionella kunskaper utvecklas i 

samtal om rådgivares praktik är en del av detta. Frågorna har också sin grund i de 
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diskussioner som pågår i arbetet som rådgivare, i en ständig strävan att förstå och utveckla 

arbetet utifrån uppdrag och behov hos dem som efterfrågar stödet.  

 

Därmed har en nyfikenhet och önskan utvecklats till att idag utifrån min roll som rådgivare 

i SPSM utöka utforskandet av hur ett uppdrag med det handledande samtalet som ett av de 

grundläggande verktygen upplevs, förstås och genomförs av rådgivare själva. Med denna 

fråga som utgångspunkt kan det genom utövarnas yrkeslivsberättelser bli möjligt att 

synliggöra hur förståelsen för uppdraget har skapats över tid, individuellt såväl som 

kollektivt (Bengtsson, 2001; Goodson & Numan 2003; Johansson 2005; Strömberg 2010, 

Säljö 2007). Att sätta berättelserna i en samhällelig kontext och utgå från hur uppdrag och 

organisation efter hand vuxit fram och förändrats över tid, är ett sätt att skapa förståelse för 

de berättelser som utgör datainsamling för denna studie. Därför ges en kort historik över 

organisationens framväxt som presenteras under rubrik bakgrund.  

 

Det föreligger idag ett behov av fortsatt utforskande kring specialpedagogiskt 

handlednings- och vägledningsarbete (se exempelvis Sundqvist 2012; Åberg 2009). En 

specialpedagogisk yrkesroll som rådgivare inom SPSM innebär ett yrkesutövande där 

samtal i olika former utgör ett betydelsefullt verktyg. Rollen som rådgivare är i en ständig 

förändring och utveckling. Det utgör en del av SPSMs samtliga yrkesgruppers inre arbete 

att utveckla yrkesrollen vidare utifrån gällande styrdokument och effekter av mötet med 

dem som efterfrågar stödet från myndigheten. Att ta del av och utforska yrkesutövares 

upplevelse, förståelse och uppfattning av sitt arbete, kan göras genom att ha 

yrkeslivsvärldsberättande som utgångspunkt (Goodson & Numan 2003; Johansson 2005; 

Strömberg 2010). Yrkeslivsberättande skapar möjlighet att belysa det generella i det 

kontextuellt giltiga i människors erfarenheter. I detta fall ges möjlighet till att se rådgivaren 

som en aktiv aktör, berättande och formande sin egen historia. Att utgå från förståelse och 

upplevelse är ett led i detta. 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera yrkessocialisation bland rådgivare inom en statlig 

myndighet. Utgångspunkten tas i deras berättelser och beskrivna erfarenheter.  

 

Frågeställningar: 

- Hur beskrivs vägen in i yrkesrollen? 

- Vilka kritiska händelser har varit avgörande i valet av yrkesrollen? 

- Hur beskrivs den egna kunskapsutvecklingen inom yrket? 

- Vilka spänningsfält och utmaningar är knutna till yrkesutövandet? 

 

Hur arbetet som rådgivare idag är organiserat utifrån gällande styrdokument och 

myndighetsuppdrag är en del i detta. I denna yrkesroll har frågorna för undersökningen 

uppkommit. Under rubriken nedan beskriver jag bakgrunden till det problemområde som 

utgör grunden för undersökningen. 
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Bakgrund 
 

Utgångspunkten och det sammanhang som utgör kärnan i framförliggande arbete är 

rådgivares specialpedagogiska stödjande arbete där handledande och vägledande samtal 

med förvaltningschefer, skolledare, specialpedagoger och pedagoger i svensk skolvardag 

och på olika stadier från förskola och grundskola till vuxenutbildningar utgör ett 

grundläggande verktyg. Nedan följer en beskrivning av SPSM och organisation utifrån det 

regleringsbrev och uppgift som ligger till grund för myndighetens arbete. Beskrivningen 

startar med en kort tillbakablick (på ca.15 år) då det kan ses som utgångsläget för vad som 

idag är SPSM. Efter detta följer en mer ingående beskrivning av rådgivares uppdrag och 

hur detta är organiserat i en av totalt fem regioner, och är den region i Sverige varifrån 

denna undersökning utgår. Dessa fem regionala avdelningar benämns; Norra, Mellersta, 

Östra, Västra och Södra regionen (se Verksamhetsplan Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 2013-2014). 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

SPSM utgör sedan 2008 en av landets tre skolmyndigheter och är en av regeringen politiskt 

styrd organisation. Den organisation och det uppdrag som idag utgör grunden för SPSM 

har sitt ursprung ca femton år tillbaka. Det skedde som ett led i de nationella mål gällande 

insatser och utbildning för personer med funktionshinder som styrdes av bl.a. FUNKIS-

utredningen (Funktionshindrade elever i skolan, SOU; 1998:66). Den organisation som då 

hade uppdraget att ge specialpedagogisk rådgivning och stöd till kommuner var Statens 

institut för Handikappfrågor inom skolan (SIH). Denna organisation startade år 1991 

(Luttrop & Westerberg 2000). År 2001 övergick SIH till att bli Specialpedagogiska 

institutet (SIT), med ett ansvar för de Resurscentrum som även idag är en del av SPSMs 

uppdrag. De kunskapscentrum (KC) som verkat genom Bräcke diakoni och med statliga 

bidrag blev också vid denna tid en del av organisationen.  

 

SPSM skapades den 1 juli 2008 i en större förändring av statens olika myndigheter för 

skolstödjande verksamheter. De övriga två är Skolinspektionen med ett uppdrag inriktat på 

tillsyn och Skolverket med ett mer normerande och stödjande uppdrag. Dessa beskrivs 

nedan utifrån de författningar som ligger till grund för deras respektive uppdrag. SPSMs 

uppdrag styrs genom ett av regeringens regleringsbrev (Regleringsbrev för budgetår 2014 

avseende specialpedagogiska skolmyndigheten) samt i Svensk Författningssamling (SFS 

2011:130). I dessa står att läsa om uppdraget för SPSM utifrån förordningen: 

 
1 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och 

vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och 

annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. 

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt 

förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande. 

Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i specialskolan 

och i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola. Myndigheten har 

även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda 

bestämmelser eller särskilda beslut. (SFS 2011:130). 

 

Som del i denna verksamhet ryms det som benämns specialpedagogiskt stöd och där 

rådgivare är en del av yrkesutövarna. Där utgör arbetet tidigare kallat: råd och stödarbete, 
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kärnan. Detta beskrivs i författningstexten som specialpedagogiskt stöd där uppdraget är 

att: 

 
2 § Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna 

med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän med ansvar för 

1. utbildning inom skolväsendet, 

2. internationella skolor enligt 24 kap. skollagen (2010:800), 

3. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kap. skollagen, och 

4. annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen. (SFS 2011:130). 

 

En andra del av specialpedagogiskt stöd utgörs av de resurscenter som finns uppdelade i 

landet och lyder under ”nationella stödet”. Dessa har ett utredande uppdrag och som en del 

av det följer en rådgivande roll som sker i samverkan med det regionala specialpedagogiska 

stödarbetet. Den tredje delen utgörs av de statliga specialskolor som finns fördelade över 

landet och som ingår i som en del de olika regionerna utifrån sin placering. Nedan följer 

den del av uppdraget som i huvudsak gäller den rådgivande rollen och det 

specialpedagogiska stödarbete som ryms inom myndighetens regionala stöd.  

 

Myndigheten ska också anordna och medverka i kompetensutveckling, bedriva och 

medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, sammanställa och sprida kunskap 

om resultat av forskning som är relevant för det specialpedagogiska området. Detta utgör 

delar av det rådgivande arbetet och sker utifrån: Förordning (2011: 1161).  

 

Som rådgivare kan denna del av uppdraget utföras genom olika 

kompetensutvecklingsinsatser både som utbildningar vilka erbjuds i en aktivitetsdatabas 

med färdigt innehåll och med tydliga ämnesområden. Dessa nås genom 

Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida där också anmälan sker. En ytterligare 

utbildningsform som utförs inom ramen för rådgivarrollen benämns ”utbildning i uppdrag” 

och skapas i samverkan med de som efterfrågat stöd och där kommunens eget stöd och 

egna kompetenser utgör en del i utförandet.  

Den andra av de tre skolmyndigheterna är Skolinspektionen. Denna har ett tillsyns och i 

viss mån rådgivande uppdrag. I SFS (2011:556) beskrivs uppdraget som: 

 
1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka 

för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och 

annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. 

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt 

förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande. Myndigheten har 

även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra föreskrifter eller 

särskilda beslut. 

 

Den tredje av de nämnda skolmyndigheterna är Skolverket, som bland annat har i uppdrag 

att: 

 
[…] genom sin verksamhet främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång 

till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. 

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt 

förbättrade kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande. (SFS 2011: 555) 

 

Vidare utgör uppdraget att:  
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[…] ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknytning till sitt 

verksamhetsområde och – i den mån det inte är en uppgift för Specialpedagogiska 

skolmyndigheten – inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och 

pådrivande i förhållande till övriga berörda parter (10§). 

 

Samverkan mellan de tre myndigheterna beskrivs i samma författning: 

 
Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och funktionshinderspolitiska målen inom 

skolområdet (SFS 2011:555, 14 §). 

Organisationsförändring 

Under det år (2014) studien genomförs, sker en organisationsförändring på avdelnings- och 

ledningsnivå. Denna innebär en omstrukturering av de tidigare ledningsområdena. ”Utöver 

förändringar av befintlig linjeorganisation, tillkommer en styrning i processer genom 

processägarskap” med syftet att ”förbättra myndighetens ledning och styrning men ska 

också stärka myndighetens möjligheter att få ett väl utvecklat stöd för att kunna ägna så 

mycket tid som möjligt åt kärnverksamheten” (Beslut ALL 2014/403 Bil. 1).  

 

Arbetsprocess 

Ett av de viktigaste och övergripande uppdragen för SPSM under verksamhetsåret 2013-

2014 är att bli en: väl känd och efterfrågad verksamhet (Verksamhetsplan för 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013 och 2014, 2.1). En del av arbetet utgör här vad 

som benämns: Strategisk samverkan med skolhuvudman. Med skolhuvudman avses 

kommuner och utbildningsanordnare. I denna samverkan ingår ett första steg där inbjudan 

till samverkande samtal görs på initiativ av SPSM. En nationellt framtagen processkarta 

finns för genomförandet i olika steg (bil 2). Det innefattas även av syftet att bygga upp 

samverkansformer med fortlöpande kontakter och arbete i samverkan, samt att öka 

kännedomen av varandra. Medverkande och inbjudna till samverkansträffarna är 

kommunens ledningspersoner såsom skolförvaltningschefer, utvecklingsledare. 

Frågeställningar som initialt diskuteras på dessa träffar är: hur är det specialpedagogiska 

stödet i kommunen organiserat, vilka är de största utmaningarna, hur ser behovet av stöd 

ut i dagsläget? En gång per år är det intervall som beslutats för dessa träffar. Denna form 

av samverkan leder i många fall till ökad samverkan och fördjupade gemensamma 

diskussioner, ett arbete som i sin tur genererar utvidgade uppdrag och förfrågningar av mer 

stödjande karaktär. Dessa utformas i samråd med rådgivare och övergår till insatser som 

ryms under övriga uppdrag och insatser.  

 

En annan del av att göra myndigheten mer känd och efterfrågad är informationsarbete på 

de universitet, högskolor och intresseföreningar som finns inom regionen. Det kan ske som 

del av utbildning på lärarutbildningar och genomförs i samråd med kursansvariga på 

respektive utbildning. Att finnas med på olika nätverksträffar i regionen kan vara 

ytterligare ett sätt att genomföra denna del av uppdraget, samt att medverka vid mässor och 

konferenser. 

 

Som en del av SPSMs organisation och verksamhet ingår som tidigare nämnts rollen som 

rådgivare. Vad den innefattar och hur arbetet som rådgivare är organiserat beskrivs under 

följande rubriker. 
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Rollen som rådgivare 

Som tidigare nämnts är den nationella organisationen SPSM uppdelad i fem regioner: 

Södra regionen, Västra regionen, Östra regionen, Mellersta Regionen samt Norra regionen. 

Varje region är indelad i ett antal team där ett antal rådgivare ansvarar för de olika 

kommuner som ingår i regionens ansvars och upptagningsområde. Varje team utgörs av 6-

10 rådgivare beroende på geografiskt område och antal kommuner. Några team finns 

utplacerade på lokalkontor geografiskt spridda i förhållande till de fem regionkontoren. 

Samtliga rådgivare har förutom specialpedagogisk eller likvärdig utbildning och en så 

kallad ”generell” kompetens, olika fördjupnings eller specialområden inom ex, hörsel, 

matematik, syn, läs och skriv, lärandeprocesser, organisationskunskap, Neuropsykiatriska 

diagnoser, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) mm. 

 

Den rådgivande delen av SPSMs uppdrag benämns specialpedagogiskt stöd. Som 

styrdokument för verksamheten gäller den nationella verksamhetsplan som upprättas och 

utvärderas varje år (Verksamhetsplan för Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013 och 

2014).  

 

Varje region inom SPSM upprättar en regional verksamhetsplan. Inför arbetet med planen 

genomförs ett arbete med arbetsberättelse i hela regionen. Detta arbetsberättande motsvarar 

vad som oftast benämns verksamhetsberättelse och genomförs av varje team i ett första 

steg för att sedan sättas samman till en helhet för hela regionen. Arbetet är organiserat på 

ett sådant sätt att det skall främja och innebära ett lärande i och av organisationen och ses 

som en del av utvecklingen av både organisation och rådgivararbetet. Ett lärande på både 

individuell och kollektiv nivå är en bärande tanke i arbetet. I skenet av detta kan ses hur 

inriktningen på arbete och insatser, från tiden som SIT och tidigt 2000-tal har gått från att 

vara uppsökandestyrt och mer individinriktat till att idag utgå från och rikta sig utifrån idén 

att (förfrågaren) - kommunen själv, äger sin process (Luttrop & Westerberg 2000).  En 

regional verksamhetsplan upprättas utifrån arbetsberättelse och utifrån den Nationella plan 

som tidigare beskrivits. I Nationell verksamhetsplan för Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2013-2014) står under punkt 1.1 En likvärdig utbildning för alla- 

tillsammans gör vi det möjligt att ”arbetet i samtliga avdelningar ska präglas av våra 

kärnvärden; respekt för individen, delaktighet och tillgänglighet” (s.7). 

Rådgivarrollen: en historisk tillbakablick 

För att förstå och få en bild av hur politisk styrning och synsätt format organisationen som 

den idag ser ut får vi gå till det ursprung från ca år 2000 som beskrivs under rubriken ovan: 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. De sammanslagningar och förändringar av 

organisation och verksamhetsinnehåll som där beskrivs ska ses i sammanhanget att ett antal 

av de rådgivare som idag är verksamma inom SPSM kommer från de verksamheter som 

slogs samman till vad som då kallades Specialpedagogiska institutet (SIT). En del startade 

sin yrkesbana i den verksamhet som kallades länsskolenämnden där yrkesbenämningen var 

konsulent och med olika funktionsnedsättningar som special- och fördjupningsområden. 

Andra kom från den verksamhet som sedan blev Statens institut för Handikappfrågor inom 

skolan (SIH) och ytterligare andra från de Kunskapscenter (KC), med skola- utredning och 

fortbildning som uppdrag. En sammanslagning av dessa blev grunden till det som sedan 

utgjorde den statliga myndigheten Specialpedagogiska institutet (SIT) år 2001.  

 

Från att år 2006 ha varit strax under 30-talet rådgivare som arbetar inom regionen har 

antalet de senare åren ökat till idag totalt 41. Under pågående arbete med denna 

undersökning är ytterligare sex personer under anställning och fler är planerade. 



 

7 

 

Organiserandet av rådgivarna har också förändrats då det tidigare inom regionen, fram till 

år 2013 fanns 7st som arbetade enligt: ”särskilt uppdrag” med ett fördjupningsområde som 

huvuduppdrag. Idag ingår alla rådgivare i något av de fem teamen. 

 

Av de som anställts sedan år 2001 har de flesta sin tidigare erfarenhet som 

specialpedagoger eller liknande yrkesuppdrag inom olika former av skolors 

stödorganisationer. Även tidigare erfarenheter som skolledare och rektor med 

specialpedagogisk utbildning förekommer numera. Detta innebär att ett brett fält av 

erfarenheter samlas i team och rådgivararbetet. 

 

Som ett led i att utifrån styrdokument och uppdrag samla alla erfarenheter inom det 

specialpedagogiska stödet till en gemensam stödprocess för utförande, har ett 

myndighetsgemensamt policydokument för Specialpedagogiska skolmyndighetens 

samlade specialpedagogiska stöd utformats. Så kallade processkartor är en del av detta. 

Dessa skall utgöra grunden för det arbete som utförs i team och av rådgivare. (bil. 3 & 4). 

Processkartor finns för fler av myndighetens uppdrag. De är grafiskt utförda i olika steg. 

De olika stegen i respektive process är uppställda med möjlighet att plocka fram dokument 

som är användbara och gällande i det aktuella steget. De har som syfte att skapa och 

säkerställa likvärdiga arbetsprocesser inom myndigheten och att underlätta arbetet för 

utövare. Utöver tidigare nämnda processkartor används inom SPSM och i denna studie ett 

antal begrepp som förklaras under rubriken nedan. 

 

Begreppsförklaringar  

I den framtagna processkartan som tidigare beskrivits är fyra bärande moment och begrepp 

tydliga. Dessa är Orientering, Överenskommelse, Genomförande och Uppföljning. De 

utgör de delar som benämns stödprocess. Denna innehåller olika steg där förfrågan om 

stöd är det första. Förfrågan skrivs och sänds in genom myndighetens hemsida. Därmed 

skapas ett ärende med ett ärendenummer i dokumentationssystemet enligt den juridiska 

lagstiftning som gäller. 

 

Delarna i processen är också kopplade till och återfinns som rubriker i det 

dokumentationssystem som gäller för myndigheten kallat w3d3. Dokumentationssystemet 

kan ses ha flera syften. Ett är juridiskt säkerställande av statligt uppdrag utifrån 

offentlighetsprincip, ett annat att följa ärendeprocess utifrån ett lärandeperspektiv med 

utvärdering av effekter som en del. Det blir synligt genom rubriksättning men också i 

medveten utveckling och styrning av hur skrivande och innehåll förändras utifrån tanken 

om ett gemensamt lärande i organisationen. Det medför i dagsläget att 

dokumentationssystemet är under ständig utveckling och prövning i samråd med 

representanter från de olika avdelningarna och regionerna i myndigheten.  

 

Insats är den term som används för det arbete som utgår från SPSM i samverkan med dem 

som efterfrågar stödet. 

 

Det specialpedagogiska stödarbetet beskrivs under följande rubrik utifrån rollen som 

rådgivare. 
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Rådgivarrollen 2014 

Som rådgivare finns det en mängd olika frågeställningar och ingångar att utgå ifrån i de 

förfrågningar som utgör starten i varje insats. För att få en förståelse för hur uppdraget idag 

är organiserat och på vilka grunder arbetet och stödinsatser utförs följer här en beskrivning 

av rådgivarrollens uppdrag och förutsättningar.  

 

Uppdraget 

Utifrån varje förfrågan som inkommer genom hemsidan skapas ett ärende i 

dokumentationssystemet för det team som behandlar förfrågan och genomför insatserna. 

Genomförandeperioden, kan vara olika lång beroende på frågans art. Det ligger på varje 

ansvarig rådgivare att fortlöpande dokumentera ärendets process genom överenskommelse, 

mål och tillvägagångssätt. Insatser i ett rådgivararbete kan innebära och genomföras genom 

ett flertal olika moment och verktyg. Det kan gälla stöd till arbetslag i en handledande form 

utifrån specifika frågeställningar kring specialpedagogiska frågeställningar. Det kan också 

innebära stöd till rektorer eller andra i skolledande funktion kring ex. organisation av det 

specialpedagogiska stödet eller elevhälsa. Det kan också handla om kompetenshöjande 

insatser av olika slag för större eller mindre grupper. Arbetet kan då handla om att anordna 

och medverka i kompetensutveckling, bedriva och medverka i specialpedagogisk 

utvecklingsverksamhet, sammanställa och sprida kunskap om resultat av relevant 

forskning inom det specialpedagogiska området.  

  

Den processkarta som gäller för rådgivares stödprocess följer ett antal steg. 

 

- Steg ett i processen för specialpedagogiskt stöd är den förfrågan som sänds in av 

dem som efterfrågar stöd.  

- Steg två innebär: att förfrågan behandlas i teamet och två rådgivare utses som 

handläggare att fortsätta insatsen och dokumentera i w3d3.  

- Steg tre som innebär: utskick av mottagarrespons (görs inte i alla regioner) där tid 

för det som innebär: 

- Steg fyra: orienterande samtal erbjuds. Detta samtal innebär ett möte där en 

gemensam bild av förväntningar, behov och nuläge diskuteras. Utifrån denna träff 

skapas: 

- Steg fem som innebär överenskommelse med mål och tillvägagångssätt för det 

kommande arbetet. Dokumentationen av dessa steg är gemensam och alla parter 

ges möjlighet till kommentarer och korrigeringar.  

- Steg sex utgörs av de olika genomförandedelar som insatsen och det gemensamma 

arbetet innebär.  

- Steg sju: innebär gemensam uppföljning inför ett avslut. Sedan 2014 utförs 

ytterligare ett: 

- Steg åtta: som innebär en sista utvärdering inom loppet av två månader efter 

avslutad insats. Denna görs centralt med syftet att mäta effekt på sikt och når inte 

de rådgivare som utfört insatsen.  

 

Utveckling av inre arbete och processer. 

En del av rådgivaruppdraget innebär att som teamrepresentant delta i ett antal arbetsgrupper 

både regionala och myndighetsgemensamma, som skapas utifrån utvecklingsbehov kring 

de olika arbetsmoment som är kopplade till dokumentation såväl som det rådgivande 

arbetet. Exempel på dessa är: Arbetsgrupp för Strategisk samverkan med skolhuvudman, 
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där två representanter från varje team ingår tillsammans med chef och utvecklingsledare. 

Gruppens uppdrag är att på regional nivå utveckla och samordna arbetet med Strategisk 

samverkan med skolhuvudman. Ett arbete som utförs av rådgivare parvis i varje enskilt 

team i de kommuner som ingår i teamens respektive upptagningsområde. (Som flest 18.st). 

Denna samverkan är ett myndighetsstyrt uppdrag men utförs på regional basis och är olika 

organiserat i de olika regionala avdelningarna. När det gäller strategisk samverkan med 

skolhuvudman är orienterings- och processtanken densamma som för övriga ärenden, men 

inbjudan och fråga om möte kommer då från SPSM i ett första steg. Genom fortsatta 

överenskommelser kan det innebära nya förfrågningar och fortsatt samverkan. Detta är ett 

arbete som under år 2014 och framöver har ett starkt utvecklingsfokus och utgör en tydlig 

del i regionens och teamens arbete. 

 

En ytterligare arbetsgrupp med teamrepresentation är den som arbetar med det interna 

dokumentationssystemet, (kallat w3d3 i intervjuerna), denna arbetar också utifrån ett 

nationellt uppdrag där chef och en rådgivarrepresentant ur gruppen deltar i möten på 

nationell nivå.  

 

Varje team i den region denna studie utgår ifrån har en teamsamordnare som ingår i en 

grupp tillsammans med chefer, utvecklingsledare och utvecklingssekreterare. Detta ses 

idag som en del av tjänst i rådgivaruppdraget och innehas under två år. I uppdraget ingår 

att samordna råd- och stödinsatserna i teamet, vara länk i, och föra utvecklingsarbete vidare 

i teamet, vara ordförande på teamets möten, samt föra frågor vidare i bägge riktningar: chef 

– team - chef. 

 

Utöver detta har ett antal rådgivare myndighetsgemensamma uppdrag i 

fördjupningsområden som skapats centralt. Exempel på dessa är alternativ kompletterande 

kommunikation (AKK), Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), Tillgänglighet 

mm. Uppdraget är på tre år vardera och har som uppgift att samordna, se över kompetens 

och utveckla området på både nationell och regional nivå. För de rådgivare som ingår från 

varje regional avdelning innebär detta ett uppdrag på 20 % under denna tidsperiod.   

 

I den region studien utgår ifrån har grupper för utveckling av olika kunskapsområden 

skapats s.k. Kunskapsområdes grupper (KO-grupp), för möjlighet till fördjupat 

utvecklingsarbete inom ex. forskning. Grupperna träffas två dagar per termin. Dessa utgörs 

av tal-språk och AKK, Läs- skriv- och matematiksvårigheter, Organisation och 

systembevakning, Utvecklingsstörning och rörelsehinder (Rh), neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), Syn och Hörsel. Till detta arbete har myndighetens 

bibliotekarie knutits och användande av forskningsdatabasen SAGE är nu möjlig. En 

ansvarig i varje kunskapsområde är utsedd att genomföra artikelsökningsarbete i samråd 

med respektive grupp. Kunskaperna förs sedan vidare i regionen på gemensamma 

utvecklingsdagar som genomförs en gång per månad och där samtliga rådgivare i regionen 

medverkar. Innehåll och uppdelning av ovan beskrivna kunskapsområden kommer under 

året att utvärderas för eventuella förändringar. Utvecklingsdagarna följer de frågor och 

utvecklingsområden som är aktuella under gällande period.  

 

Detta arbete är sedan höstterminen 2014 kopplat till tidigare nämnt arbete som genomförs 

i samverkan med en av landets högskolor. Under höstterminen 2014 genomförs det 

forskningsinriktade arbetet i team och på gemensamma kompetensdagar kring ärenden på 

samtliga tidigare beskrivna områden: organisation, skola, pedagog/arbetslag och individ. 

Med andra ord de områden där de specialpedagogiska stödinsatserna genomförs. Arbetet 
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utgår från den egna praktiken utifrån rådgivares gemensamma analyser av 

fallbeskrivningar och att i stöd av forskare kritiskt granska och göra teoretiska kopplingar 

i syftet att utveckla det Specialpedagogiska stödet. I förhållande till ovan beskrivet 

utvecklingsarbete innebär skolorganisationers uppdrag, som också det förändras över tid 

utifrån politisk styrning och övrig samhällsförändring, en faktor att förhålla sig till i det 

specialpedagogiska stödarbetet. Under följande rubrik beskrivs det rådgivande arbetet 

utifrån en samtalande praktik. 

Rådgivarrollen och vägledande arbete i en samtalspraktik. 

Frågan om att ge direkta råd eller inte, har sedan länge varit föremål för diskussion både i 

det direkta arbetet och i forskning (se exempel Bladini 2004; Halse och Malfroy 2009; 

Sundqvist 2012; Åberg 2009). Det är även en fråga som lyfts mellan rådgivare i teamarbete, 

samt på gemensamma utvecklingsdagar i regionen. Frågan är ofta kopplat till diskussioner 

och tankar om hur tillit skapas och hur lärande sker. Frågor och diskussioner som också 

berör makt, förväntningar och att dela erfarenheter. Effekterna av vilka val som görs och 

vad som är mest framgångsrikt är en ytterligare del av de gemensamma diskussionerna. 

Den del av rådgivararbetet där insatsen innebär samtal av handledande och rådgivande 

karaktär utgör en arena där sådana val görs. Framförallt är kunskaper och erfarenheter av 

sådana samtal en viktig del av den orienterande fasen i stödprocessen. Dessa aspekter leder 

vidare till språkets betydelse för rådgivares arbete. Språket och i detta sammanhang frågan 

om ett yrkesspråk, kommer jag senare in på i förhållande till hur språket och språkval inom 

SPSM har uppmärksammats som en viktig del i det inre såväl som utåt riktade arbetet. Att 

utforska hur rådgivare berättar, samtalar om och ser på sin yrkesroll och sin 

yrkessocialisation är en del av föreliggande undersökning. Följande rubrik fokuserar på 

den språkliga delen av det rådgivande arbetet.   

 

Rådgivarrollen och yrkesspråk 

Hur förstår, använder och berättar man om olika begrepp? På vilket sätt beskrivs och 

upplevs yrkesspråk när det gäller att främja utveckling, framgång och förändring med ett 

specialpedagogiskt perspektiv i grunden? Utifrån verksamhetsmålet: väl känd och 

efterfrågad verksamhet (Verksamhetsplan för Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013-

2014) och arbetet Strategisk samverkan med skolhuvudman finns en utarbetad processkarta 

för myndighetsgemensam likhet. Utifrån en språklig såväl som innehållslig aspekt 

skapades dokument för inbjudan och minnesanteckningar att användas av samtliga 

rådgivare inom myndigheten. I dagsläget (2014) är dessa dokument under revidering och 

en större frihet i utformande av text utifrån sammanhang och behov är nu möjlig. 

 

Under år 2012 togs inom SPSM fram en språkguide för att underlätta likhet och korrekthet 

i det språkliga användandet inom myndigheten. Det består av begrepp såväl som juridiskt 

genomgångna betydelser inom myndighetens språkområde och är tillgängligt på 

myndighetens interna hemsida.  

 

Utöver detta pågår på nationell såväl som på regional nivå diskussioner som går i fas med 

samhälleliga förändringar kring språk och förståelse inom det specialpedagogiska 

kunskapsfältet och inom funktionsnedsättningsområdet. Här kan som exempel ges den 

skriftserie som inom myndigheten framtagits för att samla utvecklingen inom 

kunskapsområdet specialpedagogik (FoU- skriftserie). I dessa samlas forskning kring 

specialpedagogik och specialpedagogiska begrepp som exempelvis inkludering och 

delaktighet (Nilholm & Göransson 2013; Szönyi, & Söderqvist Dunkers 2012). Det är ett 
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arbete som de senaste åren på ett tydligare sätt knyts till ett forskningsbaserat arbete både 

nationellt genom forsknings och utvecklingsgrupp (FoU) och regionalt genom ett mer 

forskningsanknutet fördjupningsarbete. Detta också i linje med ett arbete som vilar på 

vetenskaplig grund och som är synligt även genom det samarbete som sker med en av 

landets högskolor som tidigare beskrivits under rubriken inledning.  

 

I dagsläget när rådgivare i det första orienterande samtal som beskrivs i avsnittet ovan, 

möter skolans representanter (kan gälla samtliga olika nivåer i skolorganisationen), 

understryks den orienterande hållning som är utgångsläget för ett fortsatt arbete. Samtalet 

utgår från det skrivna i förfrågan. Redan här startar den process som utgör grunden för 

mina frågor.  

 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt ges beskrivningar av hur aktuellt kunskapsfält framställs inom dagens 

forskning och i förhållande till frågeställningarna i föreliggande undersökning. 

 

Specialpedagogers och rådgivares handledarroll 

Ett antal studier har genomförts kring specialpedagogens roll inom skolans organisation. 

Både inom Norden och från bland annat USA och Australien återfinns studier med 

frågeställningar kring yrkesroll och (yrkes)- utövande i en handledande kontext. Ett 

återkommande och centralt tema i dessa studier är perspektivvalets betydelse. 

Perspektivval i meningen vems förändring eller lärande som utgör fokus för samtalet och 

handledningen. I flera av studierna är doktorandhandledning utgångspunkten för 

undersökningen men också med yrkes- och professionsinriktning som fokus.  Även studier 

inom skolans område med utgångspunkt i specialpedagoger, mentorer och lärarcoacher tar 

upp frågan om samtal genom handledning och kollegial handledning. Bland annat belyses 

hur valet av vems perspektiv man utgår ifrån i berättande och i förändringsfokus utgör en 

viktig faktor för resultatet i samtalandet. Ett sådant perspektivval tas av flera upp som 

synlig i språket, bl.a. genom hur frågor ställs och vilken roll man som handledare väljer (se 

Bladini 2004; Cherry 2012; Halse, J. & Malfroy 2009; Handal 2007; Holloman & Yates 

2013; Morris 2010; Nilsson & Wictor 2012; Sundqvist 2012). Dessa frågor är i paritet med 

de som utgjort grunden för den stödprocess som det specialpedagogiska stödet genom 

rådgivare utgår ifrån, samt för de diskussioner som förs i organisation och mellan 

rådgivare. 

 

Perspektivval kan också bli en fråga om för vem och till vem det stödjande samtalet utgår 

ifrån i organisatorisk mening. Åberg (2009) lyfter fram tre typer av handledning 1: 

verksamhetsinriktad, 2: professionsutvecklande och 3: personalstödjande (s. 170).  De kan 

också i detta sammanhang utgöra ett utgångsläge att belysa de områden som omfattar 

rådgivarrollens stödområden inom skolans organisation. Den verksamhetsinriktade 

handledningen utgår från ett ”specifikt behov kopplat till verksamhet”, den är obligatorisk 

och innehållet är styrt av organisationsbehov, exempelvis implementering av reformer. 

Den professionsinriktade handledningen är däremot frivillig och sker på ”lärarnas villkor, 

vilket innebär att de själva tar makten över sin professionella utveckling” (s.176). 

Personalstödjande handledning i sin tur har som huvudsyfte att stärka individen och 

förebygga utbrändhet. Den personalstödjande handledningen beskrivs svårare att: 

”avgränsa från övriga handledningstyper” (s.179).  
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I likhet med rådgivarens samtal och handledande som både verktyg och uppdrag är det här 

handledningstyper som kan belysa det rådgivande respektive processinriktade samtalande 

som är aktuellt i föreliggande undersökning. Språkets betydelse för den handledande 

processen lyfts fram som en av de faktorer som synliggör och påverkar vem eller vilka som 

är föremål för förändring och lärande. I följande avsnitt ges beskrivningar av hur detta 

framställs inom en del av dagens forskning i förhållande till frågeställningarna i 

föreliggande studie. 

 

Språkliga begrepp för att välja perspektiv 

Olika perspektivval som görs i en handledande samtalssituation i förhållande till synen på 

lärande, utforskas av flera inom dagens forskning. C. Halse och J. Malfroy (2009)  försöker 

utöka fältet av forskning som lyfter fram skillnader inom fältet för handledning inom 

doktorandutbildning mellan handledare, discipliner, program och nationer. Likheter kan 

ses med den roll rådgivare får i en yrkesrelaterad och stödjande samtalssituation. Målet 

med forskningen är att stimulera utveckling av teori och språk för att beskriva innehåll och 

genomförande av doktorandhandledning. Halse och Malfroy bygger vidare på en etablerad 

tradition av Aristoteliskt tänkande på pedagogik, utbildningspraktik och arbete, över ett 

antal olika discipliner. Som resultat av studien framkom fem olika teman och kategorier 

som innehåller viktiga faktorer för en framgångsrik handledning. Dessa teman benämns i 

termer av facetter för att beskriva hur de alla utgör en del av en helhet.  

 

Den första benämns: The learning aliance. Det visade sig vara en av de viktigaste 

”nycklarna” för att utveckla i den professionella handledarrollen. Det innefattar 

överenskommelsen mellan handledare och den handledde om ett gemensamt mål. Den kan 

som jag ser också jämföras med den mellan rådgivare och de som efterfrågat stöd. Halse 

& formar även sina tankar om lärandeallians genom Gilligans (1977) beskrivning, tankar 

och forskning, som: 

 
[…] which views individuals as embedded, embodied and interdependent subject who 

have a moral responsibility to protect and promote the specific interest of others  

(Gilligan, 1977, i Halse & Malfroy, 2009 s. 83).  

 

Det handlar om rak kommunikation, tydliga strategier och progression/utveckling mot ett 

gemensamt mål, samt den betydande relationen mellan student och handledare samt ett 

delat engagemang. I föreliggande undersökning skulle det kunna jämföras med de 

avväganden och mål som innefattas i den överenskommelse som görs i ett orienterande 

möte mellan rådgivare och de som efterfrågat stöd. Ytterligare kategorier som framkommit 

är: Habit of mind som både ses som disposition och hur jag beter mig; ”disposition and 

mode of behavior” (s.85). Det beskrivs som en förutsättning för lärande-allians. 

Motsvarigheten utifrån Aristoteles beskrivs här med phronesis, eller praktisk intelligens 

och visdom. Det kopplas också till ”levda kunskaper”. Den tredje facetten och kategorin är 

Scholary expertise och kopplas till Aristoteles episteme, i betydelsen teoretisk kunskap 

tillägnat genom reflektion och tänkande. Den fjärde kategorin benämns Techné ett begrepp 

som innebär praktisk kunskap. Det är den kreativa produktiva användandet av 

expertkunskap till att få något att existera. Slutligen den femte kategorin och benämningen 

Contextual expertise i meningen själva den akademiska- doktorand och 

universitetskontexten i meningen forskarvärlden och den institutionella och disciplinära 

kontexten av att vara doktorand. Det nutida klimatet på universitetet i förhållande och 

relation till doktorsutbildning.  
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Jämförelser mellan Halse och Malfroys (2009) resultat kan göras med inriktningen på det 

uppdrag och den stödprocess rådgivare inom SPSM utför och som belyses i denna studie i 

form av rådgivares berättelser.  

 

I en studie om lärarmentorers behov av yrkeshandledning tar Morris (2010) upp dels 

skillnaden på handledning respektive mentorskap i jämförelse mellan hälso- sjukvård och 

utbildning. Jämförelser som också görs av (Cherry 2012; Eisenman, Pleet, Wandry & 

McGinley 2011; Halse & Malfroy 2009). Som en del av detta tar Morris (2010) upp punkter 

som både kontroll och kollegialitet upp. Även dessa är faktorer som berör rådgivares 

utövande i en specialpedagogisk stödprocess. Utifrån kontrollen beskrivs nyttoaspekter för 

både individ och organisation där utrymme ges för reflektion och utbyte av goda 

utvecklingserfarenheter och kunskaper, samt handledarens ansvar för att ge akt på verbal 

såväl som ickeverbal kommunikation. Det diskuteras och benämns som delad professionell 

överensstämmelse om ämne. Här görs kopplingen till tillit och positivt klimat och inte som 

en språklig överensstämmelse kring förståelse.  

 

En jämförelse kan göras med de tre tidigare beskrivna typerna av handledning som Åberg 

(2009) belyser. Där kontrollen delvis förs genom att använda dessa typer för att tydliggöra 

utifrån vilket av de olika områdena handledningen har sitt fokus. 

 

Närliggande frågor belyses av Sundqvist (2013) som i sin studie utgått från intervjuer med 

speciallärare och klasslärare i grundläggande utbildning årskurs f-6 i Finland. Studien utgår 

från lärares tankar om specialpedagogisk handledning och belyser olika perspektiv på 

handledning. De benämns föreskrivande (rådgivande) samt icke föreskrivande 

(reflekterande) och utgör grunden för tre olika samtals och handledningstyper. Den första 

benämns som ”specialpedagogisk handledning som konsultativa samtal” och har en tydlig 

elevutvecklande funktion med drag ur en mästar-lärlingstradition. Den andra benämns 

”reflekterande samtal” där en strävan bort från elevfokus och kunskapsförmedling görs 

möjlig, samt den tredje som det ”samarbetande samtalet” vilket öppnar upp för ett samtal 

med kollaborativa förtecken (s.163). Sundqvist för en diskussion om perspektivtagning 

utifrån riktning i stöd och på vem förväntningar om förändring och lärande ligger. Inte i 

lika stor utsträckning på vilken nivå i en organisation stödet efterfrågats (se Åberg 2009). 

Sammantaget visar här nämnda studier att kollaborativt inriktade samtal beskrivs som ett 

sätt att skapa utrymme för gemensamt lärande och innebär på så vis ett av de perspektivval 

som beskrivs ovan. Ämnet beskrivs utförligare under följande rubrik.  

Kollaborativa och kollektiva samtalsperspektiv 

I rollen som rådgivare ingår som tidigare beskrivits under rubrikerna för rådgivarrollen, att 

föra och leda samtal av handledande och rådgivande karaktär. I linje med den stödprocess 

som också beskrivits under samma rubrik, förs dessa samtal i riktning mot målet och 

avsikten att de som efterfrågar stödet själva skall driva sin process vidare. En väsentlig del 

i detta är att synliggöra och använda kommunens och skolans egna kompetenser och 

erfarenheter i ett sådant arbete. Som ett led i detta kan riktningen mot ett kollaborativt 

lärande och meningsskapande inberäknas. Samtal med en kollaborativ inriktning och ett 

gemensamt lärande i fokus har tidigare nämnts under rubriken perspektivtagning. Det är 

där beskrivet som synligt i språkbruk och vilken roll den som leder handledningen väljer 

att utgå ifrån.  
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Frågan om handledares val av förhållningssätt och synen på ett kollaborativt, men också 

kollegialt lärande tas av många upp i forskning kring handledning i stort, och handledning 

inom skola specifikt (Björndal 2009; Handal 2007; Krogsmark 2007; Lauvås & Handal 

1993; Åberg 2009: Åman 2006) är några av dem som behandlar frågan och får stå som 

exempel för bredden i denna forskning. Jag kommer inte att fördjupa mig i deras studier 

vidare men det bör i sammanhanget påvisas att frågan eller ämnet är under utforskande i 

dagens forskning. Ämnet (yrkes)handledning framförallt, och inom skolans organisation 

som i detta fall, där rollen som rådgivare utgör en av flera aktörer. Flera liksom Halse och 

Malfroy (2009) bygger sina tankar på teorier som härstammar från Aristoteles, många 

grundar sig också på filosofer som Arendt, Levinas, Lögstrup och Merleau-Ponty. Dessa 

återkommer också i flera av de här tidigare nämnda och följande studierna och ses av 

många inom handlednings- och yrkeshandledningsfältet som grundläggande och en viktig 

del i fortsatt utforskande av teorier och praktik inom fältet. De får i denna studie ses som 

ligga till grund för den forskning och de teorier som idag är gällande i det handledande 

specialpedagogiska arbetet. 

 

Kollaborativ handledning tas upp i flera aktuella studier (se exempelvis Cartaut & Bertone 

2009; Eisenman, Pleet, Wandry, & McGinley 2011; Langelotz, 2013; Turunen & Tuovila 

2012). I en studie av Eisenman, Pleet, Wandry, & McGinley (2011) beskrivs begreppet 

som grundad på likhet och ömsesidighet mellan experter. Mer sällan ges direkta råd. 

Kollaborativ handledning ses öka och höja professionellas möjlighet att dela erfarenheter 

och möta olikhet. Språket som sådant tas inte upp specifikt men kommunikation och 

relation i förhållande till ansvar är begrepp som blir betydande i det som i titeln benämns 

”Redefining Responsibilities” att återfinna ansvaret.  

 

Turunen och Tuovila (2012) behandlar begreppet utifrån behovet av att finna nya 

perspektiv, samarbete med kollegor och uttalar behovet av att utveckla forskningen inom 

området. Langelotz, (2013) tar upp frågan om kollegial handledning som del av 

kompetensutveckling och beskriver också problematiken som uppstår när efterfrågan 

kommer från ett led i organisationen, rektor, men skall genomföras i ett annat led av 

organisationen; mellan lärare. Rektors centrala och betydelsefulla roll lyfts fram både som 

ekonomisk ansvarsfråga och att ”signalera värdet” genom att till exempel följa upp och ge 

tidsutrymme. I detta fall gör Langelotz jämförelser med Åberg (2009). Langelotz (2013) 

lyfter också problematiken när inte alla i den handledande gruppen är motiverade.  Hon 

skriver vidare om ”växelverkan mellan omsorgen av kollektivet och sig själv”, och att den 

blir tydlig i lärarnas tal om handledningspraktiken (s.84). Åsén Nordström (2014) tar i sin 

avhandling upp frågan om handledning och kollegial handledning med fokus på 

handledares lärande. I sin studie genomförd i två delar under loppet av tio år behandlas 

bl.a. frågan om den reflekterande praktikern upp: ”För att utveckla en pedagogisk 

professionalitet räcker det inte med att vi granskar vår handlingsrepertoar, vi bör dessutom 

koppla våra handlingar till vårt sätt att tänka, våra föreställningar om uppdraget” (s.13). 

Svårigheten med att förena tanke och handling utifrån nya kunskaper och erfarenheter 

belyses ur ett handledarperspektiv. Dessa frågor är frågor som också aktualiseras i rollen 

som rådgivare i en samtalande praktik.  

 

Att synliggöra det professionella lärandet samt skapa förutsättningar för detsamma 

beskriver Timperley (2011) utifrån samtliga nivåer i en skolorganisation. De beskrivs 

utifrån kunskapsbildande cykler där professionella kunskapsmål identifieras. Även här 

diskuteras frågan om teorins och förståelsens koppling till nytt lärande och förändrade 

handlingar. 
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Narration i samtalssituationen 

Narrationen har i detta sammanhang betydelse för hur innehåll och genomförande kan 

förstås i de samtal som genomförs i rollen som rådgivare. Mycket av ovan beskriven 

forskning kring samtalande och handledning tar också sitt avstamp i ett 

berättelseperspektiv Johansson (2005) skriver: ”En historieberättare tar det han eller hon 

berättar från erfarenhet – sin egen eller andras och gör det till lyssnarens erfarenhet” (s.48). 

Samtal kan även beskrivas som en strukturell aktivitet. Det är också en regelstyrd 

kommunikativ verksamhet där till exempel turtagning utgör en grundläggande beståndsdel.  

 

Johansson beskriver vidare utifrån Hydén ett ytterligare förhållningssätt, det ontologiska, 

vilket innebär att ”berättandet ses som en grundläggande och universell kunskapsform.” 

(Hydén 1997 i Johansson 2005 s.19). Det förhåller sig till frågan hur verkligheten är 

beskaffad utifrån tanken att verkligheten till sin natur är narrativ och utifrån det antar 

berättelsens form. Det ontologiska förhållningssättet hjälper mig att förstå den andres sätt 

att konstruera sina upplevelser, beskrivning av det erfarna och den uttryckta livsberättelsen 

vilket leder in till förståelse och betydelse för meningsskapande. Narration och 

yrkeshistorieberättelser är utgångspunkt i framförvarande studie och utgör del av det 

metodval som beskrivs i följande avsnitt.  
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Metodologi  
 

I detta avsnitt presenteras de teorier och den forskning som ligger till grund för 

undersökningen och för min tolkning och förståelse av det empiriska materialet. Efter det 

följer under rubriken: planering och genomförande sedan en beskrivning av 

tillvägagångssätt och genomförande, samt urval och urvalskriterier. 

 

Teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik beskrivs utgångspunkten för hur jag utifrån mina frågeställningar valt 

att närma mig de samtal som utgör grunden och empirin i denna undersökning. Ett 

utforskande som utgår från de berättelser, de narrativ som blir hörda och synliga i 

rådgivares yrkeshistorieberättelser.  

Narration och berättelseforskning  

Vad är en berättelse, ett narrativ eller en historia? När uppstår den och hur blir den ”synlig”? 

I detta sammanhang kan det beskrivas i enlighet med Goodson och Numan (2003) som 

något som en ”individs personliga representationer av något som erfarits, något som 

personen vill överföra, kommunicera till andra” (s.97). Det kan vara i form av verbala, 

muntliga eller skriftliga budskap. I ett bredare perspektiv kan tilläggas att bilder eller gester 

utgör både tillägg och var tidiga former av berättande. Narrationsforskning utgår från 

människor på så sätt att den fångar upp och analyserar livshistorier. Det innebär möjligheter 

att diskutera och analysera kritiska händelser genom att lyfta fram detaljer och också 

avslöja eller uppenbara helheter.  

 

Narrationens och berättandets del i samtalande och en livsberättelse, kan ses i förhållande 

till att berätta om sitt förhållande till och förståelse av en yrkesroll. Det skapar en länk till 

vad som är utgångsläget i denna undersökning och benämns yrkeslivshistorieberättande 

(Goodson & Numan 2003). Det hör i detta sammanhang ihop med hur jag förstår och tolkar 

de berättelser som utgör grunden för arbetet men också i hur detta analyseras och 

presenteras. Det bygger på tanken: ”Livshistorieforskaren vill finna det generella, det 

kontextuellt giltiga i människors erfarenheter och upplevelser” (s.16). Att genom 

berättande sätta ord på det upplevda, och genom att situera narrativet och sätta det i ett 

sammanhang kan det ”dolda” göras synligt. Webster och Martova (2007) utgår från Grumet 

(1976) och skriver om denna process i två steg.  

 
First, experiences are reclaimed through a reflective process that begins by allowing the 

mind to wander […] 

 

[…] by providing rich descriptions in order to situate the narrative. It is only the 

freshness and immediacy of our narratives of lived experience that curriculum can be 

reconceptualised, since the narrative reclaim entire areas of experience. (s. 9) 

      

Det andra steget innebär att när narrativet är analyserat kan:  

 
[…] interests and biases that often are hidden in the normal course of living stand 

revealed for inspection (Grumet, 1976, i Webster & Martova 2007, s.9).  
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Narrativet, det berättande kan utifrån ovan, när det är berättat ses som text till exempel i en 

inspelning eller i en utskrift och då möjlig att analysera och reflektera över. Narrativet 

representerar den väg:  

 
[…] in wich we have chosen to order and interpret our experience, and are set to reveal 

the nature and extent of our interests and needs (s.9). 

 

Vägen att nå människors förståelse och upplevelse genom berättelser grundar sig på tanken 

att människan genom att berätta och sätta ord på det vi erfarit skapar förståelse för oss 

själva och den värld vi lever i, så som vi förstår den. Att ta del av andras historier är en del 

av detta kunskapande. (Bengtsson 2001; Goodson & Numan 2003; Johansson 2005; 

Strömberg 2010; Webster & Mertova 2007). Berättelseforskning och narrationsforskning 

som vetenskaplig kunskapsform har de senaste årtiondena fått en allt mer framträdande 

plats. Berättande kan ses som en universell mänsklig aktivitet och ett sätt att skapa mening 

åt våra erfarenheter. Det beskrivs som ”grundläggande för mänskligt tänkande och 

skapande av kunskap” (Johansson 2005 s.16). Berättandet ger oss möjligheter att kunna se 

våra personliga historier i ett annat ljus genom att berätta dem (Webster & Mertova 2007). 

Erfarenheter förs genom berättelsen till en reflektiv process (s.9). Det innebär att de 

historier vi hör hjälper oss att lära (s.15).  

 

Erfarenheter ur ett yrkeshistoriskt berättande kan skapa ett lärande som också kan ses och 

spridas i form av utökad fältkunskap. Ny kunskap som är användbar i andra sammanhang 

än dem berättelserna utgår ifrån. Johansson (2005) beskriver den narrativa analysen som 

en tolkande aktivitet men också som en reflexiv process. Där reflexivt förhållningssätt 

innebär att systematiskt betrakta ”relationen mellan den kunskap man producerar (vad) och 

sättet man gör kunskap på (hur) ”Att tolka sin egen konstruktion av kunskap och sina egna 

tolkningar” (s. 28). En slags metaprocess över sitt eget tänkande.  

 

Yrkeslivshistorier 

Yrkeslivshistoria utgör en del av en livshistoria med avgränsningen att det är historian och 

berättelsen om ett yrkesliv och de erfarenheter och upplevelser som kännetecknar just detta. 

Utgångspunkten för denna undersökning är de yrkeslivshistorier och berättelser som visar 

sig i intervjusamtal med respondenterna. Dessa berättelser kan utgöra grund till ökad 

förståelse, analys och beskrivning för yrkesrollen rådgivare genom att belysa dem som en 

del av människors socialisationsprocesser och i detta fall i termer av yrkessocialisation. I 

en yrkessocialisationsprocess (som ständigt pågår) kan olika påverkansfaktorer framstå 

som tydligare än andra. De varierar också från individ till individ och utgör en del av varje 

person och individs yrkeslivsberättelse.  

 

Hur berättande sker är också kulturellt bundet och kontextuellt knutet till den individ som 

berättar och dess ”iakttagelser, värderingar, kunskaper och känslor” (Goodson & Numan, 

2003 s.98). Kontexten i detta fall utgörs av den verklighet och de erfarenheter som beskrivs 

av individer i en rådgivarroll på SPSM. Det handlar om fenomen som är socialt betingade, 

är knutet till meningsskapande och logik i en kontext. I dessa berättelser och analyser kan 

olika händelser och påverkansfaktorer framstå som förändrar förståelsen och upplevelser 

av världen. Inom livshistorieberättelseforskning benämns dessa ”critical incident” och 

”critical events” (Goodson & Numan 2003; Strömberg 2010; Webster & Mertova 2007). 

Strömberg (2010) gör tolkningen att dessa två är jämförbara. I nästföljande avsnitt kommer 
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en beskrivning av begreppen såsom jag har förstått och använt dem, och då på svenska 

uttryckt som: kritisk händelse. 

Kritiska händelser  

När narrativ och beskrivningen av en individs olika erfarenheter berättas ryms delar i det 

sagda som haft mer eller mindre stor påverkan på hur verkligheten upplevs och uppfattas. 

I detta fall hur yrkeslivet och yrkespraktiken uppfattas. De händelser eller upplevelser som 

haft en avgörande betydelse för hur uppfattningen eller upplevelsen förändrats kommer jag 

fortsättningsvis att använda i den svenska översättningen kritiska händelser (Goodson & 

Numan 2003). ”Det som kännetecknar en livshistoria är att den är kontextbunden och 

således har en kollektiv, historisk och politisk dimension…” (s. 153). Det omfattas av och 

utgår från människans erfarenheter där både komplexitet och mer eller mindre omvälvande 

händelser är en del. Utifrån Webster och Mertova (2007) kan det beskrivas som:  

 
Narrative inquiry approach to human experience and the construction and reconstruction 

of personal stories blend in such a way that they highlight issues of complexity and 

human centredness that are concern to many researches. (s.71) 

 

I de flesta av de handledningsgrupper och samtal jag varit handledare för har frågor ur ett 

kontextuellt utgångsläge varit utgångspunkt för diskussionerna. Där frågorna lyfts och 

reflekteras över utifrån den kontext och det sammanhang där de uppstår. Vid flertalet av 

utvärderingar och diskussioner om våra samtal har detta lyfts fram och beskrivits som det 

som bäst leder fram till utveckling och ny förståelse och förändring på djupet. Det har 

framkommit att när detta synsätt är utgångsläget för utmaningar och frågande, är det det, 

som tydligast leder till att synliggöra den egna professionella rollen och belysa 

ansvarsfrågor i olika led i organisationen (Nilsson 2012). Ett sådant synsätt ligger i linje 

med livsberättelseforskning och professionsutveckling med livshistoria som grund 

(Goodson & Numan 2003). I detta fall innebär det yrkeslivsberättande och möjligheten att 

belysa det generella i det kontextuellt giltiga i människors erfarenheter.   

 

I de samtal och berättelser som utgör empirin i denna undersökning ryms teman som 

grundar sig i yrkeslivsberättelser, men som också finns med i samtalen i form av teman i 

livet. De blir synliggjorda utifrån de episoder de berättande väljer för att beskriva sina 

erfarenheter. Som exempel på detta kan episoder som beskrivs utifrån kritiska händelser 

utgöra ett mer tematiskt sätt att förhålla sig till sin livsberättelse (Goodsson & Numan s. 

127). I denna undersökning kan kritiska händelser utgöras av exempel på både individuell, 

kollektiv och organisations(utvecklings)nivå. Det blir en faktor att förhålla sig till i 

metodiska sammanhang i tolkning och analys av samtalen. En del av dessa teman har sedan 

kunnat belysas i samtal nr två (gruppsamtal) vilket utgjorde det andra steget i 

intervjuarbetet.  

 

Ämnet och det empiriska materialet kan på så sätt betraktas och förstås som relaterat till 

individ såväl som grupp och organisation. Jenkins (2008) skriver utifrån ”individen och 

”självet”:  

 
The self is, therefore, altogether individual and intrinsically interactional. It arises and is 

maintained within the internal, external dialectic of identification (s. 71).   

 

Jenkins skriver också om undersökares och forskares behov av att nå största möjliga klarhet 

i att förstå och hitta vägar (concepts) som grundar sig på observerbara ”realities of the 

human world” (s. 10). Självet i detta fall de berättande, kan ses som ett socialt objekt som 
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kort kan beskrivas i ett ”I” och ett ”me” och ”utgör kärnan i den del av Meads teori som 

handlar om självet” (Bron & Lönnheden 2005, s. 37). Det växer fram i social interaktion 

och i mötet med ”den andre”.  Utifrån Meads teorier om människan innebär det att 

människan kan betrakta sig ”själv” som ett objekt och ”reflektera över sina erfarenheter 

och tankar” på samma sätt som andra gör det (s. 37). I de sammanhang när vi så att säga, 

överraskar oss själva är det ”I” som framträder. ”Me” står för en ”mer bekant yttre bestämd 

och social karaktär” (s. 37). I detta sammanhang är det spelet mellan ”I ”och ”me” i 

förhållande till en organisation och ett uppdrag, som kan komma till uttryck i de berättelser 

som ligger till grund för undersökningen. Att ta del av andras berättelser är en väg att förstå 

människors tankar och handlingar, men också sina egna. Berättelserna och de samtal som 

uppstår gör det också möjligt att betrakta det sagda utifrån i likhet med vad som beskrivits 

utifrån det ”inre” och ”yttre” då berättelserna kan utforskas som text av det sagda. 

(Hammarén 2005; Goddson & Numan 2003). Att ta del av berättelser i ett 

yrkessammanhang jag själv har en förförståelse för, är en väg att öka min egen såväl som 

andras förståelse för betydelsen av rollen som rådgivare i en statlig myndighet. Det kan 

därför utgöra en faktor i en fortsatt utveckling av yrkesroll och arbete och för tanken vidare 

till vad som i detta sammanhang benämns: yrkessocialisation.  

 

I följande avsnitt ger jag en beskrivning av ytterligare för mig i detta sammanhang 

betydelsefulla teoretiska begrepp, yrkessocialisation är det första av dessa. 

 

Yrkessocialisation  

Att utgå från människors berättelser och som i detta fall rådgivares 

yrkeslivshistorieberättelser ger möjlighet till en förståelse av hur de professionellas 

utveckling, yrkesroll, identitet och kunskapsutveckling skapas och utvecklas. I detta avsnitt 

följer en kort beskrivning av fenomenet yrkessocialisering, som det kan förstås utifrån 

denna undersöknings huvudfrågor:  

 

- Hur beskrivs vägen in i yrkesrollen? 

- Vilka kritiska händelser har varit avgörande i valet av yrkesrollen? 

- Hur beskrivs den egna kunskapsutvecklingen inom yrket? 

- Vilka spänningsfält och utmaningar är knutna till yrkesutövandet? 

 

Frågeställningarna kan genom individernas egen berättelse om hur förståelse, utveckling 

och förhållande till en yrkesroll och ett yrkesspråk utvecklats, möjliggöra att betrakta det 

sagda utifrån ett socialisationsinriktat och socialkonstruerat perspektiv. Det har här 

innebörden i hur en rådgivare idag utför och tänker om sitt arbete och hur förståelsen för 

detta kan ses som en del av den socialisationsprocess som ständigt pågår när individer, 

institutioner och organisationer möts (Berger & Luckman 1967; Jenkins 2008; Strömberg 

2010).  Det kan även inbegripa den kollektivt och kulturellt skapade yrkesrollen. Willis 

(1991) menar att individuell identitet ”till stor del är formad av den kulturellt inlärda 

innebörden- och den subjektiva upplevelsen […]” (s. 294). Å andra sidan kan de 

kulturformerna ses som formade och […]” stödda och organiserade av sina medlemmars 

speciella uppfattning om arbetskraften och deras kollektiva sätt att verka i världen” (s.294). 

Att socialiseras in i en yrkesroll sker således i en dubbelhet, där individen är med och skapar 

den kultur den själv verkar inom för att också i sin tur socialiseras in i den kultur i vilken 

yrkesrollen utgör en del.  

 



 

20 

 

Socialisation som begrepp innebär den förståelse och det sätt på vilket vi som individer 

tillägnar oss och blir en del av de normer och kulturer vi är en del av. Att socialiseras in i 

ett samhälle eller ett yrke är en del av detta (Berger & Luckman 1967; Jenkins 2008). 

Yrkessocialisationen kan ses som en dynamisk och reflekterande process där förändring 

och socialisation sker omedvetet och medvetet, såväl som indirekt och direkt.  

  

Strömberg (2010), skriver om lärares yrkessocialisation och lyfter fram människors 

socialisationsprocesser som ett sätt att betrakta ett identitetsskapande i en yrkesroll. 

Socialisation som begrepp växte fram i den tidiga sociologin genom forskare och filosofer 

som Durkheim, Herbert Mead och Paul Willis. Willis (1991) skriver om kulturformer och 

social reproduktion att ”Vi behöver kunna förstå hur olika strukturer bestämmer och 

motiverar uppträdandet i den kulturella nivån ”på dess egen nivå” (s. 291). Att socialiseras 

in i en yrkesroll kan förstås utifrån att:  

 
[…] problematisera hur social ordning, som förefaller naturlig, i själva verket kommit 

till genom handlingar som och en legitimerad diskurs, där sociala och mänskliga 

intressen är bakomliggande faktorer, som påverkar utformningen av vad som är 

naturligt (Strömberg 2010, s.52). 

 

Det innebär i sin tur att det är något som är i ständig förändring. Socialisation som begrepp 

innefattar hur vi blir de vi blir och kan ibland dels upp i olika faser/delar: 

 

1. Primär socialisation, i betydelsen av när vi växer upp, samt  

2. Sekundär, som innebär i utbildningar, i yrkesliv mm.  Socialisation kan när det 

gäller yrkessocialisation gälla det som sker med oss när vi ex, ställs inför nya 

situationer, tvingas lära nytt (av inre och yttre påverkan), att det man tror sig veta 

inte räcker. Vi socialiserar in oss i grupper och i kollektiva ordningar utifrån 

olikheter och likheter. (s. 52). 

 

En del av yrkessocialisationen som i detta sammanhang även kan beskrivas som 

karriärsocialisation blir synlig eller uppstår genom de val som görs av individen i en 

yrkeslivshistoria (Strömberg 2010). Den beskrivs oftast ske inom ramen för en 

organisation. Det innebär att individen behöver se och vara medveten om att det finns val 

och handlingsvägar framåt att välja, att så att säga välja en kontext att arbeta i. Det är val 

som kan identifieras utifrån individens egna subjektiva medvetande, alltså vad man 

upplever sig veta, förstå och uppleva om något, och kan då också innebära brytpunkter i en 

yrkeslivshistoria. Förståelsen av det rådgivande arbetet kan här även belysas utifrån det 

Goodsson och Numan (2003) benämner symboliskt kapital. I detta sammanhang kan det 

förstås som ett symboliskt kapital och kunskap som SPSM och dess yrkesutövare förväntas 

representera.  

 

Hur man som rådgivare förhåller sig till och förstår SPSM som organisation innefattas i 

denna studies frågeställningar. Ett sätt att förstå förändringar i en organisation och 

identifiera olika kunskapsmål och förändringar, men även administrera och mäta effekterna 

av dessa, beskriver Forsell och Ivarsson, Westerberg (2014) utifrån organisationers behov 

av administration. Skapandet av olika administrativa system för att hantera olika former av 

information tas upp ur ett samhällsperspektiv. Skolan är en av tre verksamheter där 

undersökningen genomförs. (De övriga två är sjukvård respektive polisverksamhet). En 

förändring där administration och dokumentation ses öka inom de flesta av samhällets 

organisationer lyfts fram. En tydlig del i denna utveckling är att de administrativa och 

dokumenterande arbetsuppgifterna idag ökar och i högre grad utförs av dem som utför den 
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s.k. kärnverksamheten än tidigare. Här finns likheter och paralleller med det 

dokumentationsarbete rådgivare utför inom ramen för det rådgivande arbetet, men också 

utifrån det kunskapsutvecklingsarbete som pågår på olika nivåer inom organisationen. Hit 

hör även de självadministrerande uppgifter som ryms inom yrkesrollen. 

 

Säljö (2005) tar upp frågan om hur människan agerar och lär i komplexa situationer, som 

på en arbetsplats eller i andra sociala sammanhang. Utifrån en sociokulturell tradition som 

tar sin utgångspunkt i ”situerade aktiviteter” beskrivs aktiviteter som ”processer, form och 

innehåll oupplösligt förenade för aktören” (s.71) Det utgår från svårigheten att det inte går 

att: ”separera innehåll och form i sociala praktiker, sätten att resonera och lösa problem är 

ömsesidigt beroende” (s.71). Att lära och som i detta fall ”socialiseras in i en praktik med 

speciella begrepp och vad Bakhtin (1986) kallar sociala språk” (Bahktin 1986 i Säljö 2005, 

s.71).  Begrepp som skapas och synliggör den diskurs som är rådande inom olika kollektiva 

och institutionella praktiker:  

 
När individer tillägnar sig dem, skapar de sig också en resurs att agera i olika 

sammanhang. Man blir delaktig i sätt att använda språkliga distinktioner både som 

typologier och topologier, och därmed blir man också delaktig i sätt att tänka och 

handla” (s.149-150). 

 

En individs socialisation och social identitet behandlar Jenkins (2008) ur både ett individ 

och grupperspektiv. Identitet beskrivs bl.a. som hela tiden i utveckling. Och utifrån 

differentiering av något-någon annan.  

 
Individual identification emphasises uniquely embodied differentiation. During primary 

and subsequent socialisation, in everyday interaction and in institutionalised labelling 

practices, individuals identify themselves and are identified by others, in terms that 

distinguish them from others individuals” (s.102). 

 

Kollektiv identifikation däremot kräver enligt Jenkins:  

 
[…] powerful imagery of people who are in some respect(s) apparently similar to each 

other. People must have something intersubjectively significant in common - no matter 

how vague, apparently unimportant or apparently illusory - before we can talk about 

their membership of a collectivity (s.102). 

 

Även när vi talar om gruppidentifikation framstår denna, i förhållande till någon - något 

annat. Att betrakta och förstå yrkesrollen och yrkesgruppen rådgivare utifrån ett kollektiv 

och en sådan tillhörighet kan göras genom att lyssna till deras berättelser och analysera 

dem.  

 

Rådgivarrollen kan i viss mån jämföras med specialpedagogers roll inom skolans 

organisation. Den roll som till störst del har likheter med rådgivarrollen är den som ryms 

inom det som ofta kallas stödteam, resursteam, elevhälsoteam, i det att den stödjande rollen 

ej ingår i ordinarie arbetet i den verksamhet som uppbär stöd. Det är ett utifrån kommet 

och efterfrågat stöd. Även vissa av de uppdrag som ges till enskilda specialpedagoger på 

skolenheter har likheter med rådgivarrollen inom SPSM. Det kan gälla fortbildande och 

handledande arbete med inriktning på förståelse och lärande i en pedagogroll. Flera av de 

som nu är rådgivare har tidigare haft liknande roller innan den nuvarande anställningen 

som rådgivare. Det utgör också en viktig del i de yrkeslivsberättelser som presenteras i 
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följande resultatavsnitt i förhållande till det uppdrag och yrkesrollen som rådgivare på 

SPSM som är utgångspunkten i denna studie. 

 

Forskningsmetodik 

Undersökningen har sin utgångspunkt i ett yrkeslivshistoriskt perspektiv där berättelsen 

och individernas berättade utgör grunden för arbetet. Att ta del av andras berättelser är en 

väg att förstå människors tankar och handlingar (Goodson & Numan 2003; Johansson 

2005; Kvale 1997; Strömberg 2010; Webster & Mertova 2007). Undersökningen har också 

en hermeneutisk inriktning i innebörden att helheten kan förstås utifrån delarna och delarna 

i sin tur ifrån helheten (Alvesson & Sköldberg 1994). Helheten i detta fall utgörs av 

organisationen SPSM och hur denna kan förstås utifrån de delar som rådgivarnas 

berättelser utgör. I berättelseforskning ger en hermeneutisk utgångspunkt möjlighet att 

utforska fenomen och frågor kring det berättade utifrån delars betydelse för helhet och 

helhetens betydelse för delarna. Ett huvudtema för hermeneutiken är ”att meningen hos en 

del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 1994, 

s. 115). På samma sätt, där delar kan förstås utifrån en helhet, kan narrationsforskning 

förstås och analyseras: 

 
Stories are constantly being restructured in the light of new events because stories do 

not exist in a vacuum but are shaped by lifelong personal and community narratives 

(Webster & Mertova 2007). 

 

Det är också utgångspunkten för hur tolkning och analys av de intervjuades berättelser 

kommer att ske. Helheten i detta fall kan även stå för den helhet den berättande beskriver 

sina erfarenheter utifrån, men också den helhet som utgör en slags gemensam kontext 

utifrån organisation och uppdrag och yrkesroll i ett ”nuläge” av berättelsen.  

 

Förförståelse 

Inom hermeneutiken framhålls förförståelsen som en viktig faktor för de tolkningar som 

görs. Min tolkning görs utifrån mina tidigare erfarenheter och hur jag förstår och erfar 

världen. Det innefattar min förförståelse av yrkesrollen rådgivare och de delar denna består 

av. Tolkaren, i detta fall jag, har alltid sina egna ”referensramar i bagaget och tolkar 

oundvikligen genom dessa” (Alvesson & Sköldberg 1994, s 121). Denna förförståelse 

skapar ny förståelse i mötet med de delar som rådgivarnas berättelser utgör. Enligt 

författarna är det forskaren som avgör vad som är helhet respektive delar med utgångspunkt 

i dennes problematik.  

 

Valet av metod grundar sig i en nyfikenhet i hur rådgivare utifrån sitt yrkesliv uppfattar 

och berättar om sin yrkesroll och yrkespraktik med särskilt fokus på yrkeslivshistoria. 

Enligt Webster och Mertova (2007) kan professionella erfarenheter inte fångas enbart 

genom empiriska metoder eller: ”summarising this experiences and issues surrounding it 

using statistical figures” (s.3).  

 

Att ta del av dessa berättelser i ett yrkessammanhang jag själv har en förförståelse för, är 

en väg att öka min egen såväl som andras förståelse för betydelsen av rollen som rådgivare 

i en statlig myndighet. Det yrkessammanhang vi delar kan beskrivas i termer av 

Occupational lifestory, en avgränsad del av livshistorien med inriktning på det 

yrkeslivsberättande som utgör vårt gemensamma fokus i just denna studie och den kontext 
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våra samtal utgår ifrån. (Goodson & Numan; 2003; Webster & Mertova 2007).  Det kan på 

så vis ses som en form av kollegesamtal med ett gemensamt lärande och utforskande av 

den egna praktiken.  

 

Datainsamling 

Att förstå sig själv och andra genom samtal och berättelser har sedan Aristoteles tid varit 

redskap för kunskap och lärande. Dessa frågor behandlas tidigare i detta arbete under 

rubriken: Tidigare forskning. Kopplingen till både den samtalande delen i rådgivarrollen 

och till undersökningens intervjusamtal kommer att belysas i följande avsnitt.  

 

Undersökningsprocessen planering och genomförande 

Planeringen startade i ett tidigare skede och grundade sig på studier jag genomfört kring 

handledning i ett narrativt perspektiv i en specialpedagogisk kontext (Nilsson 2012). 

Föreliggande undersökning kan ses som ett fortsatt led i att utforska handledande samtal i 

ett yrkesperspektiv där den rådgivande rollen på SPSM utgör fokus. Att rikta intresset mot 

rådgivarrollen kan ses som en inriktning mot en mer specifik yrkesroll från ett tydligt 

uppdrag. Nyfikenheten och frågorna utvecklades vidare utifrån att jag själv är en del av 

den yrkeskontext och det utforskande som parallellt sker inom Specialpedagogiska 

myndigheten i aktuell region.  

Urval 

Urvalet skedde i den del av verksamheten och den regionen där jag själv är verksam. Detta 

för att det forskningsanknutna arbete som tidigare beskrivits är ett regionalt inriktat arbete 

som endast omfattar denna region. Urvalet genomfördes enligt tre steg som beskrivs nedan. 

Urvalets tre steg 

Steg ett i urvalsförfarandet utgjordes av presentation av undersökningen och dess syfte på 

en gemensam arbetsplatsträff. Där informerades om innehåll upplägg arbetsgång och syfte 

samt en muntlig fråga om medverkan. Information om att ytterligare information med 

förfrågan och svarsblankett skulle skickas ut till samtliga rådgivare i regionen i ett andra 

steg. Alla gavs också möjlighet att ställa frågor. Två personer ställde frågor direkt i 

storgrupp. Fyra kom efter träffen för mer information, två av dessa även utifrån önskan om 

att medverka. 

 

Steg två innebar att material sändes till samtliga rådgivare i regionen en vecka efter 

arbetsplatsträff med skriftlig information om innehåll, tillvägagångssätt, samt innebörd av 

medverkan. (bil. 5-7). I materialet klargjordes även etiska förhållningsregler utifrån 

vetenskaplig praxis enligt Humanistiskt – samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR 

2011) principer, med möjlighet att avsluta medverkan när så önskades (Goodson & Numan 

2007; Kvale 1997). 

 

Steg tre innebar insamling av de svarsblanketter som sändes tillbaka samt att ge muntlig 

respons till de som anmälde sitt intresse. Bokning av tid för intervjusamtalen skedde dels 

över mail, dels muntligt.  

 

Totalt önskades åtta deltagare. Positivt svar gavs från nio. Sex medverkade slutligen. 

Möjlighet att boka tid för intervjuer avgjorde i ett första steg de sex som sedan utgjorde 

undersökningsgrupp. De resterande tre lämnades öppna som möjlig komplettering om 
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behov av detta visade sig. Detta blev aldrig aktuellt. Urvalet gav en spridning av deltagare 

utifrån antal år på arbetsplatsen och mellan olika lokalkontor inom regionen. En viss 

fördelning över kön med en man och fem kvinnor, vilket är ungefärligt överensstämmande 

med fördelningen av män och kvinnor inom regionen. 

 

Genomförande 

Arbetet med undersökningen började med en muntlig information på en gemensam 

arbetsplatsträff för den i studien aktuella regionen i januari 2014. Under 2013 genomfördes 

litteratursökning utifrån frågeställningar kring förståelse och språk i en handledande 

yrkesroll inom specialpedagogik. Denna gav få träffar och det visade sig att området är 

under utveckling men att få studier är gjorda. Dock valdes ett fåtal studier ut vilka 

behandlas i teoriavsnittet. Efter litteratursökning finslipades frågeställningarna till att 

utifrån ett yrkeslivshistoreberättande perspektiv försöka fånga rådgivares förståelse och 

upplevelse av sitt uppdrag utifrån kunskapsutveckling i yrkesroll och yrkespraktik. Utöver 

den forskning och litteratur som utgick från tidigare nämnd sökning togs ytterligare 

litteratur fram i samråd med handledare.  

Intervjusamtalets betydelse 

Intervjuerna genomförs utifrån vad Kvale (1997) beskriver som den kvalitativa intervjun, 

och skriver vidare att ”den är en forskningsmetod som ger ett priviligierat tillträde till vår 

grundläggande upplevelse av livsvärlden” (s.56). I samklang med detta är det 

berättelsegrundade samtal som beskrivs av Goodson och Numan (2003). Yrkesberättelser 

kan ses utgöra en av tre grundläggande varianter i livshistorieforskning. Dessa beskrivs 

som: 1. Hel eller fullständig livshistoria (total lifestory) 2. Yrkeshistoria (occupational life 

history) samt 3. Tematisk livshistoria (thematic life history) (s. 127). En samtalsguide 

utarbetades och användes som underlag i intervjusamtalen (bil. 8).  

 

Intervjuerna genomfördes i fem fall på arbetsplatsen i ett rum som valts av en av deltagarna 

(informanterna) och godkänts av övriga. En övrig på plats deltagaren själv valt. Att platsen 

och sammanhanget är en del av det som skapar tillit och trygghet i en samtals- och 

intervjukontext utgör en grundläggande faktor i sammanhanget (Goodson & Numan 2003; 

Kvale 1997). I ett första skede genomfördes sex intervjuer då tider inom ramen för 

planeringen av undersökningen visade sig svårt att få till med samtliga som tackat ja. 

Samtalen spelades in med digital inspelare, efter överenskommelse att möjlighet att avbryta 

fanns närhelst det önskades. Detta blev aldrig aktuellt. Jag hade anteckningsbok för mina 

egna anteckningar under samtalen. Papper och penna låg framme om önskan hos deltagarna 

att anteckna eller förtydliga skulle uppstå. I ett av intervjusamtalen gjordes detta. Denna 

deltagare hade själv med eget skrivmaterial. 

 

Vid samtalen gavs också informationen om att samtliga skulle få det transkriberade 

samtalet sänt till sig, för att läsa och kunna ge kommentarer till ytterligare. Att se sitt eget 

muntligt berättade uttryck i skriftlig form kan vara en stark upplevelse och detta 

kommenterades i samband med denna information (Hammarén, 2003; Strömberg, 2010). 

En nyfiken förväntan att se sitt samtal i text uttalades av ett par av deltagarna i samband 

med informationen. Reflektioner och kommentarer fördes kring att både höra sig själv i 

ord benämna och uttrycka tankar om sig själv och sitt yrkesutövande. Även efter det att 

bandspelaren stängdes av följde vid samtliga tillfällen reflektioner om nyttan av en sådan 

process. Nyttan av att berätta sin egen historia, att i ord klä det upplevda och erfarna är en 

del av kommentarerna. Att sedan se sitt ”eget sagda” eller sin egen utsaga i skriven text 
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kan uppfattas som ett ytterligare steg i ett lärande om både sig själv som individ och 

yrkesperson, vilket också kommenterades. Det blir ett sätt att möta sig själv med både ett 

utifrån och ett inifrån perspektiv. Hammarén (2005) skriver om styrkan att skriva ut det 

inre tänkta: ”Denna utforskande aktivitet kan man dela med andra” (s.7).  

 

Därför var valet att sända ut texterna ett sätt kunna skapa möjlighet till ytterligare reflektion 

för var och en, vilket i sin tur gav möjlighet att fördjupa empirin och tolkning av denna. 

Detta skedde i direkt anslutning efter de första intervjuerna. Samtliga informanter fick sina 

samtal sända till sig i textform, med utrymme att kommentera, korrigera eller göra tillägg 

(ingen gjorde så). Men kommentarer om upplevelse av att läsa ”sitt eget prat” gjordes till 

mig vid flera tillfällen. Det är en del av styrkan i narrationsforskning då det gör möjligt att 

se sin egen berättelse eller sitt narrativ också som text (Webster & Mertova, 2007). I 

arbetets slutfas sändes hela dokumentet till samtliga för genomläsning med möjligheter att 

kommentera och korrigera det färdiga resultatet innan tryckning. Ingen valde att göra så. 

Positiva kommentarer gavs av samtliga. 

 

Tolkning och analys 

Att analysera och tolka livshistorieberättelser kan genomföras på olika sätt. Förutom den 

igenkänning och förtolkning som Kvale (1997) beskriver sker under själva samtalet och 

för mig som undersökare även under transkriberingen, fortsatte nästa skede där en analys 

av intervjuerna i textform genomfördes. Denna analys genomfördes i flera steg, där steg ett 

innebar löpande genomläsning ett flertal gånger med noteringar utifrån undersökningens 

grundläggande frågeställningar och de tydliga och viktiga teman som då framträdde. 

Därefter fortskred analysarbetet efter att som Goodson och Numan (2003) beskriver det: 

”Ha badat i berättelserna i form av text”. Det beskrivs som: att läsa sig till en ”mättnad”. 

Dessa teman ordnades sedan i grupper även benämnt cluster (s.147). Utsagorna inom dessa 

grupper analyserades återigen och de kategorier, teman och nya frågor som där framkom 

utgjorde sedan underlag för de kommande gruppsamtalen. Dessa var: 

 

- Ingången i yrket som processer direkt och indirekt styrda av olika avgörande 

händelser och val 

- Kritiska händelser något som endast kan definieras i efterhand. 

- Personliga och kollektiva ex i organisation 

- Lärandeperspektiv.  

- Olikheter och likheter beskrivs utifrån två olika aspekter. 

- En är organisationens styrning genom dokumentationsfokus och mötet med 

praktiken och rådgivares tankar om lärande och dokumentation. 

- En är synen på genomförande av insatser och förhållningssätt uttryckt genom 

råd, stöd och frågande.  

- Specialist och generell kompetens diskuteras som något i förändring 

- Styrning och Lärande i organisation, teori och praktik. 

 

Som nästa steg av analys och tolkning genomfördes de två gruppsamtalen (bil. 9). Under 

dessa samtal prövades och lyftes de grupperingar, teman och frågor som uppkommit i min 

första tolkning och analys av intervjuerna. En ytterligare del utgjordes också av frågor och 

gemensamma kommentarer från informanterna samt de frågor som uppkom under själva 

samtalet. Gruppsamtalen spelades in och transkriberades enligt samma förfarande som de 

enskilda samtalen. Detta material prövades sedan i förhållande till tidigare uppsatta 

grupperingar och teman. De teman och kategorier som då framträdde var: 
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- Vägen till yrket 

- Kunskapsutveckling i en rådgivarroll   

- Kultur, tradition och individ – att socialiseras in i en yrkesroll 

- Utmaningar i en samtalande praktik 

- Yrkesetiska aspekter 

Informanternas betydelse och roll för undersökningen 

Att genomföra och vara en del av intervjuer i samtalsform ställer krav på både den 

intervjuade i detta fall den berättande men också på den som intervjuar och är frågeställare. 

I denna undersökning förs också samtalen och berättelserna mellan oss som kollegor i en 

gemensam yrkeskontext. Detta ställer såväl etiska som vetenskapliga krav. Det kräver en 

hög medvetandegrad hos mig som samtalsledare med tanke på frågor gällande biasrisk och 

det tillitsskapande som också utgör en viktig beståndsdel i denna typ av samtal. Man kan 

säga att här skapas ett spänningsfält som också kan ge berättelserna en ytterligare skärpa i 

det att vi tror oss till viss del dela en yrkesvardag och att denna under berättelserna tar sig 

olika former. Den individuella horisonten varifrån vi förstår våra erfarenheter och vår 

yrkesroll skiljer sig åt vilket kan föra reflektion och frågeställningar vidare och möjliga att 

utforska gemensamt. Samtalen har också av de intervjuade benämnts som ”att få syn ” och 

att ”sätta ord på” sådant man tidigare inte gjort. Om detta skrivs utförligare i resultatdelen. 

Det behandlas också under Narration och berättelse i teoriavsnittet. I metoddiskussionen 

lyfts frågan utifrån metodaspekter.  

Etik 

I min roll som utforskare av en yrkesroll, som också är min egen, har det varit av stor vikt 

att förhålla mig medveten om min egen förkunskap och förhålla mig kritisk i rollen som 

intervjuare. Min tidigare utbildning och erfarenhet som handledare har här varit till hjälp 

att se mig själv utifrån och att låta den berättandes berättelse vara den som kommer till tals. 

Att hålla tillbaka mitt förvetande och min förförståelse och i första hand ta den lyssnandes 

roll är en del i det. Som en del i sammanhanget är också den berättelse vi skapar gemensamt 

genom samtalet. Denna berättelse får sin fortsättning i de fortsatta samtal som också utgör 

en del av fortsatt tolkningsprocess i form av gruppsamtal. Kvale (1997) skriver om 

forskarens roll att det handlar om att ha en känslighet för och inför en etisk fråga och att 

känna sig förpliktigad att handla på lämpligt sätt. (s.111). Ett avvägande som jag ser måste 

ske kontinuerligt och som blir speciellt viktigt att beakta då denna undersökning utgår från 

en verksamhet jag själv är en del av. Det kan också ha positiva effekter på berättandet och 

reflekterandet då vi också har delad kännedom om till exempel frågor och situationer som 

aktualiseras i berättandet.  

 

Under arbetets gång i urvalsförfarande såväl som när det gäller samtycke har jag utgått från 

det som Kvale markerar och beskriver i Tablå 6.2 (s. 113). Här berörs fördelar med 

undersökningen, att erhålla ett informerat samtycke från deltagarna, hur konfidentialitet 

kan skyddas, konsekvenser för dem som deltar i undersökning samt forskarens roll. Detta 

har beaktats enligt Humanistiskt – samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra beskrivna 

grundprinciper: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav (HSFR 2011). I föreliggande undersökning har dessa delar beskrivits under 

Genomförande och forskarens (min) roll belysts i teoridelen under rubrik Narration samt i 

början av detta metodikavsnitt. Ett ytterligare etiskt val att göra när det gäller 

narrationsforskning är valet av kritiska händelser och vilka av dessa som kan exponeras i 

beskrivning av teman och resultat utan att blottställa eller utsätta de intervjuade (Goddson 
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& Numan 2003; Webster & Mertova 2007). I arbetets slutfas sändes materialet till samtliga 

respondenter med möjlighet att kommentera innan inlämning för tryckning. Inga 

korrigeringar önskades. Deltagarna är markerade i nummerordning ex: R1, R2 osv. utan 

annan uppdelning eller ordning. 

 

Trovärdighet 

Inom narrationsforskning hänvisas frågan om reliabilitet oftast som avhängigt av data och 

trovärdigheten i transkriptionerna. Webster och Mertova (2007) uttrycker det:  

 
With narrative´s emphasis on individual human experience of reality and  

the impact of critical events on our understanding, the differences  

between individuals are to be expected, indeed valued (s. 93). 

 

Det beskrivs som en fundamental skillnad i förhållande till så kallad empirisk forskning:  

 
Reliability from an empirical point of view is concerned with a result that 

is applicable across samples, whereas reliability for narratives relates to  

the experiences of individuals (s. 93). 

 

Istället för statistisk mätbarhet visar narrativen händelser av mänskliga erfarenheter. Vidare 

skrivs att det inte är tillfredsställande att applicera traditionella kriterier gällande validitet 

och reliabilitet när det gäller narrationsforskning. Istället är det till nytta att finna andra 

vägar som ex. tillgänglighet, ärlighet, uppriktighet, autenticitet, sannolikhet, förtrogenhet 

och överförbarhet. 

 

Kvale (1997) reflekterar över begreppet validitet och beskriver att många av dagens 

kvalitativt inriktade forskare i stället för att avfärda begreppen validitet och reliabilitet som 

”förtyckande positivistiska begrepp” och i stället ”återkrävt de vardagsspråkliga termerna 

för att diskutera sanningsvärdet i sina resultat” (s. 218-228, 253- 266). Som exempel på 

dessa är: tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Även Webster och 

Mertova (2007)  tar när det gäller validitet upp frågan om sanning och skriver:  

 
The results of narrative research cannot claim to correspond exactly to what actually 

occured. In that sense, we cannot claim that narrative research are ´true` if ´truth` is 

taken tom mean exact correspondence to reality (s. 90).  

 

I enlighet med ovan beskrivna förhållningssätt är det för mig som undersökare och tolkare 

av de berättelser som utgör grunden i föreliggande arbete att förhålla mig till dessa begrepp 

i så stor utsträckning som möjligt. Ett sätt att realisera detta är att erbjuda och gå igenom 

det transkriberade materialet och att föra samtal om dessa och de kategorier och de 

tolkningar jag gör med deltagarna i undersökningen. Att så att säga säkerställa deras egna 

utsagor med deltagarna själva i den mån det är görligt. Detta gjordes möjligt i gruppsamtal 

och genom möjlighet att i efterhand kommentera eller fråga. I ett par fall kommenterades 

upplevelsen av att vissa begrepp framstått tydligare eller blivit synliga just i läsningen av 

det egna samtalet. Som exempel reflekterades över tillgänglighet som begrepp. 

 

Resultatdelen som följer nedan kan ses som ett resultat av analys och tolkning till en 

rekonstruktion av de berättelser och de bilder som utgör grunden för studien (Webster & 

Mertova, 2007). Men också i berättandet som en rekonstruktion av deltagarnas egen 

yrkeslivshistoria. Deltagarnas berättelser synliggjörs för läsaren genom citaten. Citaten har 
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funnit sin plats utifrån hur jag tolkat berättelserna och den text de utgör. En del av min 

tolkning och analys av resultatet blir också synlig i de sammanfattande kommentarer som 

avslutar varje rubrikavsnitt. 
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Resultat 
Under denna rubrik beskrivs resultatet av de intervjusamtal och berättelser som utgör det 

empiriska materialet i denna undersökning. Det görs i relation och i samspel med de i syftet 

tidigare beskrivna grundläggande frågeställningarna: 

 

- Hur beskrivs vägen in i yrkesrollen? 

- Vilka kritiska händelser har varit avgörande i valet av yrkesrollen? 

- Hur beskrivs den egna kunskapsutvecklingen inom yrket? 

- Vilka spänningsfält och utmaningar är knutna till yrkesutövandet? 

 

Resultatet grundar sig på två delar i samtals- och intervjuarbetet där den första utgår från 

analyser och tolkning från de individuella samtal och berättelser som genomförts enligt 

steg ett i metod och genomförande (6 st.) Del två utgörs av resultatet från gruppsamtal (2 

st.) och de gemensamma reflektioner och tankar som lyfts vid dessa tillfällen. I 

föreliggande resultatdel presenteras dessa steg samtidigt och sammanflätade i varandra. 

Gruppsamtalen utgör en mer fördjupad beskrivning över de teman som framträtt i analys 

och tolkning från de första enskilda samtalen. De kategorier och teman som då 

sammantaget visade sig, utgör rubriker: 

 

- Vägen till yrket 

- Kunskapsutveckling i en rådgivarroll 

- Kultur, tradition och individ: att socialiseras in i en yrkesroll 

- Utmaningar i en samtalande praktik 

- Yrkesetiska aspekter 

 

Resultatet beskrivs och belyses utifrån dessa, med valet in i yrkesroll som den första. Det 

var också den första inledande frågan i alla intervjusamtal.  

 

Inom livshistorieforskning och som i detta fall yrkeslivshistorieberättelser utgör begreppet 

kritisk händelse en viktig faktor, Goodson och Numan (2003). Begreppet ingår som del i 

det frågeinstrument som samtalen utgår ifrån (bil. 8-9). Kritiska händelser har också varit 

en del av mitt sätt att förstå och analysera materialet. Det ingår därför också som en del i 

att beskriva resultatet. Redan i den inledande frågan om vägen in i yrket framstod kritiska 

händelser som avgörande för hur yrkeslivsberättelserna kunde berättas och också förstås. 

Kritiska händelser utgör också ett sätt genom vilket jag försöker förstå de frågor och 

spänningsfält som under arbetets gång genom de olika berättelserna visat sig. 

 

I tolkning och analysarbetet framträdde flera faktorer som kan beskrivas i termer av nivåer. 

Dessa visade sig betydelsefulla för hur rådgivare berättar om sin yrkesroll och yrkespraktik 

i förhållande till ett myndighetsuppdrag. De utgör ett ramverk både för yrkesrollen 

rådgivare samt för delar av det komplexa verksamhetsfält där yrkesrollen rådgivare verkar. 

De har i denna mening en dubbel roll, dels i meningen att det är en del av hur 

specialpedagogik förstås och blir ett verktyg, dels genom var i kommuners och 

skolorganisationers verksamheter myndighetens uppdrag för rådgivare förväntas bedrivas. 

Dessa nivåer beskrivs vanligen som: organisationsnivå, grupp (skolnivå) samt elev- och 

individnivå. Gruppnivå benämns i denna studie: kollektiv och utifrån gruppen rådgivare 

som: kollektivet rådgivare i förhållande till rådgivare som individ. I berättelserna i denna 

studie blir dessa nivåer synliga utifrån hur rådgivare beskriver sin roll och yrkespraktik 

inom den egna organisationen, men också genom hur man berättar och beskriver om sin 

roll och yrkespraktik gentemot dem som efterfrågat stöd. Dessa nivåer utgör därför en del 
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av hur resultatet presenteras under varje rubrik. Den första av de frågor vi berörde i samtalet 

var ingången i yrket och berättelsen om skälen till att deltagarna idag innehar rollen som 

rådgivare. Resonemang kring slump, kritiska händelser och medvetna val, utgjorde kärnan 

i samtliga berättelser. En del likheter i hur deltagarna berättade sin yrkeslivshistoria 

framträdde, till exempel vid olika val som gjorts eller initierats av omgivningsfaktorer. 

Utifrån resonemang kring denna fråga uppstod samtal och reflektioner som ledde oss vidare 

in på frågor om kunskapsutveckling i en yrkeslivshistoria och också i en yrkesroll. Det kom 

därför att utgöra en av kategorierna och rubrikerna i resultatet. 

 

De citatdelar som är hämtade från berättelserna presenteras i den form de transkriberats 

från varje intervjusamtal. Transkriptionen följer det direkta talet och endast få rent 

språkliga korrigeringar har gjorts då det bedömts nödvändigt för förståelsen av innehållet. 

Intervjuare är markerad: I och deltagare som respondent: R. Respondenter är i sin tur 

markerade i nummerföljd och samma nummer ges för samma respondent genom hela 

studien ex: (R1), (R2) osv.  Detta är markerat i slutet av varje citat. Resultatet av deltagarnas 

yrkesberättelser beskrivs med början under följande rubrik: vägen till yrket. 

Vägen till yrket 

Det visade sig under samtalen att första starten in i yrket på olika sätt spelat en stor roll för 

det fortsatta yrkeslivet. I berättelserna framkommer att hela yrkeslivshistorien kan ses och 

förstås ur ett lärande och kunskapsutvecklande perspektiv. Dels blir det synligt i de olika 

val som görs både när det gäller utbildningsval men också i form av att söka nya tjänster. 

Valen beskrivs ibland som ett av slumpen genomfört val men också som medvetna val 

utifrån önskan om utveckling eller fördjupning. I nuvarande roll för flera ett val utifrån 

förväntan och upplevelse av uppdraget som rådgivare i en myndighet. 

Individ 

Valen är i en del av berättelserna knutna till olika val av studier som i sin tur påverkat hur 

nya val och kritiska händelser påverkat yrkesvalet till det det är idag. Av flera beskrivs det 

också som en utveckling och känsla av att de kunskaper man för tillfället besitter inte är 

tillräckliga för det arbete man vill genomföra, vilket ofta lett till ytterligare studier.  Det 

kan uttryckas: […] så de tyckte väl att jag dög, men jag tyckte inte att jag dög […] (R4). Dessa 

leder i sin tur till nya arbetsuppgifter där frågan och önskan om specialpedagogik eller att 

möta det ”särskilda” uppstår.  

 
Och så ville de anställa mig som lärare, där. Men då kände jag, att det var ju faktiskt 

vad jag ville, men jag kände att det var nog ganska dumt att göra det. Utan då 

undersökte jag istället möjligheterna att fixa till de poäng jag hade. (R4). 

 

 Sådana förändringar berättas om i olika stadier av yrkeshistorierna. 

 
Och jag var då, tyckte att det var underbart att tjugo år efter min grund, 

efter min lågstadielärare få gå tillbaks till samma utbildningsort, faktiskt, 

att få gå tillbaks till X (Skolan s namn). Att vara tjugo år äldre och tjugo 

års mera erfarenheter från ett yrke då som jag fortfarande tyckte var väldigt, väldigt 

roligt och stimulerande (R2). 

 

Citatet rör valet till utbildning som specialpedagog, som för flera av deltagarna beskrivits 

som ett medvetet val grundat på tidigare yrkeserfarenheter. Det kan uttryckas så här:  
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För det känns som att det är som vi sa då trettiofyra, trettiofem år sedan jag var färdig 

lärare. Och det känns som att alla saker jag har sysslat med under de här åren går ihop 

till den här punkten där jag är nu. Skrattar: så tänker jag när jag är på gott humör och 

känner mig nöjd och glad med tillvaron. 

I: Skrattar med, ja, ja…. 

R: Så bra allting som man har varit med om för jag har användning för det. Det var 

liksom meningen att jag skulle hamna här. Det kan man tänka soliga dagar, det valet 

(R5). 

 

Olika anledningar till val kan också beskrivas som i ett av gruppsamtalet där frågan om 

handlingsvägar till nuet lyfts och där det kan handla om att tvingas lära nytt. Frågan om det 

fria valet är en ”chimär” kommer upp i samtalen och de kritiska händelser som ibland leder 

fram till nya val eller kunskapsutveckling inom yrket beskrivs som både direkta och 

indirekta. Och då tänker jag så här: vad var det som gjorde att jag sa ja till den här tjänsten (R3). 

Detta citat beskriver både frågan om hur en kritisk händelse kan leda till det oväntade och 

till ny kunskapsutveckling och nya yrkesval men också ett led i det som senare kommer att 

beskrivas under socialisation in i yrket. 

 

Frågan om slump respektive medvetet val lyftes och diskuterades vidare i gruppsamtalen. 

Den fördjupades genom ytterligare reflektioner.  

 
Ja, men jag kan ju tänka att jag hamnade in i det här av en slump kan man säga. Jag 

tackade ja till ett jobb som jag verkligen inte trodde att jag passade för, men jag 

behövde snabbt pengar för jag hade en hyra att betala.  

[…] Så det var ju slumpen. Det året eller ett och ett halvt året var otroligt lärorikt och 

givande och det ledde ju till att jag blev lärare. Detta är en mångårig process men det 

där hade jag ju hela tiden med mig att förr eller senare tänkte att jag skulle jobba inom 

det specialpedagogiska fältet på något sätt. Så att…. Slumpen, sen en långsam process 

framåt. (R4) 

 

Yrkesvalen synliggörs i flera av berättelserna utifrån olika kritiska händelser. Slumpen 

uttrycks i berättelserna som ett led i en process av val. Det handlar då om tillfällen av mer 

eller mindre slumpmässiga brott i yrkeslivsberättelsen där olika val gjorts. Val som ibland 

styrts av individen själv ex. en arbetssituation som visar sig ohållbar, eller flytt till annan 

ort, att vilja vidare och lära mer, men också situationer och val som styrts av s.k. yttre 

faktorer som organisationsförändringar och förändrade tjänster.   

 
Mmm Jag berättade ju då i min intervju att jag blev lärare, det var en slump, men att 

jag jobbade med människor och i processer kring människor, det är absolut ingen 

slump. (R2) 

 

Vikten av att vara medveten om att det är val som görs och att det har med förändring att 

göra uttrycks. 

 
Mmm jag tror att det är livsviktigt att tänka på att förstå att man gör valet. Att det 

förändrar sig. Men om man inte gör det, det är då jag känner att man blir bitter och 

man är ett offer [...] (R5). 

 

Någon annan beskriver det utifrån det nuvarande valet till rådgivare.  
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Sen förändras horisonten efter resans gång. Det tycker jag är väldigt tydligt alltså. När 

man började som lärare så var ens horisont helt annorlunda än vad det var när man 

valde att bli rådgivare (R6). 

Kollektiv 

I de fall där kollektivets påverkan tas upp handlar det oftast om tankar och förväntningar 

man i rollen av ex. specialpedagog både i en övergripande roll såväl som på enskild 

skolenhet i en organisation, inte uppfattar sig omfattas av de ideér eller de strukturer som 

byggts upp. 

 
I: För det var som specialpedagog du jobbade där då? 

R: Ja det var det, så det var en väldigt bra kompetensutveckling för mig kände jag. Och 

också se mer likheter och skillnader mellan olika kommuner och komma runt och kika 

liksom, hur ser det ut. Men.. efter ganska fort liksom så insåg jag fort att det gick 

väldigt lite att påverka. Det var ju väldigt ”fixa” arbetsmetoder och mönster på en sån 

avdelning, vad man tittade efter. Och som specialpedagog hade man ganska liten 

påverkansgrad. ( Vi skrattar). Jag fick vara en brygga mellan dom kan man väl säga 

mellan skolorna (R6).  

 

Citatet berör en verksamhet utanför skolan, men med nära kontakter dit. Även inom skolans 

värld kan liknande upplevelser beskrivas. Det beskrivs också som synligt genom 

kollektivets värderingar i kollegiet. 

 
Alltså det blev lite andra attityder och jag kände att på lärarrummet hade jag en tuffare 

kamp (R2). 

 

Men också utifrån en inbyggd förväntan på en viss yrkesroll i detta fall ämneslärarens: 

 
R: Mmm, ja alltså det var ju just då i starten, dom första åren som lärare när jag blev 

så frustrerad över att jag ville vara mer delaktig i elevernas liv. Det var en sån viktig 

vändpunkt för mig, som gjorde att jag sökte mig bort ifrån ämneslärarsystemet. Många 

av mina som jag startade med hamnade ju senare kanske på gymnasiet och gick den 

vägen. Och ville mer: kan jag på nåt sätt jobba med färre elever och jobba mer med 

helhet, och varför blev man inte mellanstadielärare?[…] (R 6). 

 

Och så här:  

 
Det var väldigt, väldigt många barn som jag hade som det visade sig 

specialpedagogiskt stöd inför. Och som sagt flera rektorer. Och det blev mer och mer en 

inputtning för att vara en testfröken och skriva ansökningar för Bup och till 

resursskolor och det blev ohållbart. Jag ville inte, ville inte, jag ville inte finnas i den 

delen  (R5). 

 

I dessa exempel blev valet att byta arbetsplats eller att påbörja studier till specialpedagog 

då kollektivets förväntningar i samband med organisationens struktur inte motsvarade 

deltagarens tanke och vilja om arbetets inriktning och utförande. I citatet nedan beskrivs 

en liknande situation där kollektivets kultur och därmed förväntningar skapar nya behov 

av yrkesutövande och nya val.  

 
Där fokuset som kanske innan vi hade haft på undervisningen kom mer att handla om 

lärande och lärandemiljöer, och hur skapar vi utifrån individens förutsättningar en god 

lärandemiljö och så, så där… 

I: Blev det en brytpunkt mellan undervisning och lärande där som du ser det? 
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R: Ja, det blev det, för mig blev det det då. Att då blev jag mer och mer intresserad av, 

hur går lärande till liksom, hur kan vi rigga för det? (R6). 

Organisation 

I vissa fall har förändringarna i yrkesrollen berott på förändringar och nya val i 

organisationen. Här nämns sammanslagningar liknande dem som beskrivs för SPSM under 

rubriken bakgrund. Då har valen inom ramen för yrkesrollen följt de förändringar som 

skapats i och med nya uppdrag och nya genomförandeformer för den nya organisationen. 

   
R: […] inom statliga verksamheten har jag varit sen 1991. Från, då började jag på 

länsskolnämnden, sen har ju följt med då statens institut för handikappfrågor 

I: SIH ja? 

R: Ja SIH och sen.. och SIT och SPSM. Ja det är väl dom tre (R1). 

 

Samtalet fortsätter kring de förändringar som under berättandet blir synliga. 

 
[…] och i så fall vad har myndigheten för tankar om hur man skall göra.  

(R 1).  

 

Citatet syftar på det som beskriver hur kultur och en förändrad syn på uppdrag och 

funktionshinder blir synligt ur både ett samhälls- och myndighetsperspektiv. Det beskriver 

hur en sådan förändring inom en organisation kan skapa osäkerhet för utförarna i förståelse 

och utförande av kärnverksamhet, men även behov av att ta ställning till val av utbildning 

inom eller utanför organisationen. 

 

När organisationen förändras och förväntningar på hur rådgivning skall genomföras får en 

annan riktning eller innehåll, ställer det i sin tur nya krav på medarbetarna. Förändringar 

och val av inriktning på yrkesutövande eller yrkesroll genom ett förändrat tänkande kring 

denna, kan då också styras eller bli resultatet av egna studier inom organisationen. Det kan 

också ske som ett eget val för att nå ökad förståelse och utveckling av yrkesrollen på 

organisationsnivå såväl som på kollektiv- och individnivå. 

 
[…] då sökte jag till en mastersutbildning som hette Family intervention and… nej early 

intervention and family support på (x) högskola. Och den var på 40 poäng. Ehh och då 

gjorde jag min uppsats som handlar om fortbildning som styrinstrument och då tittade 

jag på organisationen. Och efter det så läste jag en forskarkurs, i tjänsten här då och 

jag slutade för att jag inte kunde fortsätta med det i tjänsten (R1).  

 

I detta fall sammanföll forskningsstudier inte med myndighetens uppdrag, vilket kan ses i 

ljuset av det forskningsinriktade arbete som idag pågår inom ramen för organisationens 

uppdrag och mål. I detta utvecklingsarbete används det egna rådgivningsarbetet som 

utgångsläge för gemensamma diskussioner och reflektioner.  

 

Sammanfattande kommentar  

Vägen in till nuvarande yrke uppfattas inte alltid initialt av alla som helt och fullt medveten. 

Slump eller tillfälligheter tillskrivs ett visst, ibland ganska stort värde, men under samtalens 

gång framstod det i ljuset av vad som sedan hänt i de olika yrkeslivsberättelserna, att de 

olika val som gjorts ändå kan ses som logiska och ofta motsvarande varje rådgivares 

personliga uppfattning om livet och synen på samhälle, den andre och synen på förståelse, 

lärande och kunskapande. Valet till mer specifik yrkesutbildning som specialpedagog eller 

att yrkesvalen hamnat inom ramen för lärande och mer stödjande arbetsuppgifter uppger 
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flera grunda sig mer på idéburna val, än på slump och indirekta val. Ideér och tankar som 

överensstämmer med hur uppdraget beskrivs i nuvarande yrkesroll. Medvetenheten om att 

det är val som görs tillskrivs betydelse. Det handlar också om val som gjorts utifrån större 

händelser i livet som exempelvis flytt till annan ort, men också ohållbara situationer på 

arbetsplatser eller organisationer som förändrades och tjänster som ändrades, med andra 

ord val som uppstått utifrån arbetsgivares omorganisation och sammanslagningar av 

verksamheter utifrån politiska beslut (se Webster & Mertova 2007). Förändringar kan dels 

bero på egen eller andras (organisationers) önskan om ökad kompetens eller förändrat 

kompetensområde. Ibland blir det ett resultat av arbetssituationer som skapar nytt lärande 

i situationen och beskrivs då mer som ett lärande i och av en praktik. För en del av 

deltagarna var detta en del av yrkesberättelsen som avgjort varför man befinner sig i 

nuvarande organisation, och inte en annan, som exempel då nuvarande organisation 

skapades (2000 - 2001), och tidigare organisationer ingick i denna genom sammanslagning. 

På vilka grunder val görs kan sålunda beskrivas från både individuell nivå och personliga 

val såväl som val skapade utifrån behov eller förändringar på organisationsnivå. En del av 

det som sker beskrivs utifrån olika behov och som resultat av en kunskapsutveckling, vilket 

utgör följande rubrik.   

 

Kunskapsutveckling i en rådgivarroll 

Kunskapsutveckling och lärande utgör en betydelsefull del i hur respondenterna beskriver 

förståelse såväl som genomförande av uppdraget som rådgivare. Kunskapsutveckling och 

kunskapande inom yrket beskrivs ur flera perspektiv och på flera nivåer i en organisation. 

Ett är individens egen kunskapsutveckling genom egna erfarenheter från olika 

anställningar, utbildningar, och livet. En annan är den som sker inom de olika 

organisationer där individen är anställd och därför blir en del av. I denna studie är 

utgångsläget den kunskapsutveckling som blir beskriven genom deltagarnas 

yrkeslivsberättelser och i förhållande till professionen rådgivare, och till ett 

myndighetsuppdrag. Med andra ord en professionsutveckling som genom berättelserna 

synliggörs på såväl individuell, grupp och kollektiv- som organisationsnivå. Det blir i 

berättelserna synligt genom individen och kollektivet rådgivare som en lärande del, men 

också som en organisation i lärande och förändring. I den senare innefattas utveckling och 

lärande på styr- och ledandenivå i förhållande till politisk påverkan och lagstiftning. 

Lärande beskrivs och blir i berättelserna synligt i flera riktningar i organisationen. Det 

beskrivs även ske genom ledning och myndighetsövergripande arbete samt genom 

styrdokument utifrån aktuella politiska beslut på samhälls- och regeringsnivå.  

Individ 

Som ett första steg under temat kunskapsutveckling och kunskapande i denna studie, är de 

samtal som utgör empiri och underlag för resultatet. I dessa samtal uppstod flera situationer 

där själva samtalet om den egna yrkeshistorian och yrkesrollen beskrevs utgöra ett lärande 

och kunskapande. 

 

Situationer som bekräftar hur deltagarnas egna, ibland dolda erfarenheter, upplevelser och 

lärande i berättandet blir synliga, återfinns i flera av berättelserna. Det belyses av flera av 

deltagarna när de beskriver sin upplevelse av samtalen och sin läsning av dessa. Det 

beskrivs som ett synliggörande av en förändrad förståelse och tankeutveckling. Både under 

samtalen och efter träffarna har det uttryckts. I ett av gruppsamtalen uttrycks det:  
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Och då fick man plötsligt syn på att: ahhh, tänkte jag så då. Här har det hänt saker, 

upplevde jag själv i mitt eget sätt att tänka. 

I: Intressant. 

R: Det är ju jätteintressant. 

I: Mmm du hade en del saker där minns jag som du inte var färdig med, som du ville 

tänka mer. Eller… 

R. Just, precis 

I: Mmm 

R: Och där känner jag att jag verkligen kommit en bra bit till, och det är ju intressant, 

apropås det här med lärande och utveckling. Att man behöver synliggöra på detaljnivå. 

I: Mmm, ja. 

R: Hur man uttrycker sig språkligt för att fånga sin egen tankeutveckling. 

I: R5: Mmm, mmm 

R: För den ser man inte annars (R5,R6). 

 

Ett andra steg är det lärande som sker i mötet med dem som efterfrågat stödet. Det kan 

handla om situationer där lärandet beskrivs ske i och av det egna arbetet. Situationen i sig 

själv tvingar fram handlingar som i efterhand visar på ett lärande och ett ställningstagande.   

 
Ja men det är med positiva exempel det tror jag aldrig man kan få för mycket utav som 

vändpunkter. Det kanske inte var så mycket vändpunkt men ändå saker som jag känner 

att jag vill förmedla vidare [...] att det händer bra saker det gäller bara att få syn på 

dem (R4). 

 

Paralleller till liknande lärprocesser i den samtalande praktiken görs av deltagarna utifrån 

de möten och samtal som genomförs med dem som uppbär stöd från rådgivarna i denna 

studie.  

  
Så har man förflyttat sig. Och det är väldigt bra för en att få uppleva det själv (R6).  

 

Kunskap kan ses som en social produkt och är också en faktor i social förändring. Det 

beskrivs på många olika sätt och utifrån många olika skeden i berättelserna.  

 
Det har varit svårt att veta vad av det gamla skall jag lägga av mej, eller ska jag lägga 

av mej det utan använda. Jag tror, tänker mer jag behöver använda det men på ett 

annat sätt i relation till nånting som jag vet mer om nu (R1). 

 

Fler tar upp samma fråga och säger: 

 
Så här blev det under de här förutsättningarna, då tänker jag inte stanna kvar, men det 

kan ju också vara en kritisk punkt tänker jag […] det kan vara den positiva händelsen 

(R5). 

 

 Eller:  

 
Att när man skaffar sig nya erfarenheter så uppstår nya tankar och då väljer man 

kanske en väg utifrån de erfarenheterna och tankarna som man har just då. Man är inte 

densamma idag som man var för trettio år sedan (R6). 

 

Här görs reflektionen över det lärande och den förändring som skett under ett halvår som 

rådgivare:  
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Redan nu så känner jag att jag hade vart mycket duktigare på mitt gamla jobb om jag 

hade haft det här arbetets halva år bakom mig (R4). 

 

Kollektiv 

Att kunskap är en del av det organisationen får till sig vid anställning är en faktor som 

kommer upp i samtalen och beskrivs som en del i den kollektiva kunskap som ryms inom 

organisationen.  

 
Ehh så det finns en kollektiv kunskap på många sätt och då ska man inte förakta det vi 

har med oss in, då ska man förstå att den kunskapen är enormt viktig också. För att 

skapa den här kunskapsbanken som vi gemensamt besitter (R5).   

 

Det beskrivs också som något i ständig förändring och benämns i termer av skapande och 

i förhållande till styrdokument. Citatet nedan fortsätter kring samma tema och för ihop det 

med språk och begrepp: 

 
Men, men, det är det här kollektiva språket, tankarna och teorierna, skapar ju liksom 

”kittet” som håller ihop allas erfarenhet. För nånstans är det ju så att alla bär ju på sin 

erfarenhet och man kan inte ta över nån annans erfarenheter, man har sin egen, men i 

och med att vi har gemensamma tankar och hålla oss i kring, som vi i klart är färgade 

av styrdokument väldigt mycket (R6). 

 

Förändring och lärande för både individ och organisation kan ses och beskrivas över tid. 

 
I: Mmm, mm. Och i denna myndigheten är du ju då sen tvåtusen tio? 

R: Mmm 

I: men gjort det tidigare?  

R: Ja, i någon form av myndighet så att säga tidigare generation, ja 

I: Ja SIH-delen, Ja så ser du… en tidigare generation, ja 

R: Mmm, ja… det sker ju en utveckling på många plan. Både personligt och 

organisatoriskt (R5). 

 

Arbetet i sig berättas om som något som över tid inneburit nytt lärande och 

kunskapsutveckling. 

 
Jag tycker jag har utvecklats fantastiskt genom de här åren, genom alla kompetenta 

medarbetare, kamrater men också jag själv (R2). 

 

Som en del av kunskapsutveckling beskrivs de diskussioner och reflektioner kring arbetet 

som sker i teamet, en rådgivare berättar:  

 
Och då tycker jag att i de här teamdiskussionerna så kan de ju få komma fram och då 

har ju vi mycket lättare att nå koncensus mot vad man kanske har ute i en skola där man 

är jättetrött och kanske är massa minskade resurser hela tiden och så (R2). 

Organisation 

En inifrån organisationen mer riktad styrning och kunskapsutveckling beskrivs i följande 

citat. Det riktar sig mot det lärande som sker medvetet i och av organisationen genom dess 

ledning.  
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[…] Det har ju skett en otrolig utveckling i … utvecklingsinsatser för att egentligen 

påverka vårt arbetssätt (R1).  

 

En del av kunskapsutveckling genom styrning beskrivs även ske genom medvetenhet i 

nyanställningar. Som ett exempel på detta i ett tidigare skede i organisationens historia 

berättas vidare:  

 
 […] vad skall jag säga, nya rådgivare med en mer generell specialpedagogisk 

(kompetens, min anm.). Det fanns ju inga som hade specialpedagogisk utbildning 

tidigare (R1). 

 

Det beskrivs som en kritisk händelse eller fas för många när de första med 

specialpedagogutbildning och den inriktning denna sågs stå för kom in i organisationen. 

Citatet är hämtat ur en del av berättelsen som beskriver förändringar över tid i 

organisationen från hur förändringarna i synsätt från starten 2001 blev en medveten del i 

ett omlärande inom organisationen.  

 

Det blir en del av yrkeslivshistorien att förhålla sig till den kunskap, kompetens, erfarenhet, 

kunskapsutveckling och yrkesroll man har med sig in och förvärvar efter hand, till upplevda 

förväntningar på ny kunskap och sätt att förhålla sig till yrkesrollen. Det innebär även en 

del av karriär- och yrkessocialisationen på ett omedvetet såväl som medvetet plan. Det 

berättas om och blir synligt i samtal om valet in i yrket och beskrivs då som en väg in i 

yrkesrollen så som den ser ut idag utifrån tidigare erfarenheter att hamna i ett 

yrkesutövande som upplevdes relativt oklart.  

 
[...] Och jobba på ett annat sätt, så det var nog en smärre chock tror jag …  

så det var en helt ny roll som vi kanske inte visste riktigt hur vi skulle hantera från 

början (R3). 

 

Resonemanget fortsätter genom beskrivning av en organisation som: 

  
[…] det fanns ingen ritning till skeppet som skulle byggas utan mycket skulle 

 formas allt eftersom (R3). 

 

Ett formande och lärande för både individ och organisation som framöver leder till att 

underlag och rutiner för till exempel nyrekrytering och introduktion tas fram. Att 

organisation och inriktning i utövandet förändras över tid är en del av vad som uttrycks: 

Men det har ju utvecklats över tid och där vi står idag då (R3). Att ha varit med från 

organisationens början ger möjlighet att se lärande och förändring på lång sikt. Även som 

relativt nyanställd kan ett lärande och en förändring beskrivas, men på ett mer individuellt 

plan. En av rådgivarna beskriver sina erfarenheter kring kunskapsutveckling och de 

möjligheter som visat sig utifrån att vara relativt ny i organisationen och gör det i jämförelse 

med att vara lärare ute i en skola.  

 
[…] jag, får ju precis det som man inte fick kanske ute på skolorna. Jag får mer tid att 

reflektera […] Man får möjligheter till kompetensutveckling löpande hela tiden i vissa 

perioder och mindre i andra (R4). 

 

Sammanfattande kommentar 

De olika nivåerna ovan kan ibland även ses som sammanflätade och beskrivs i en del av 

berättelserna som påverkade och beroende av varandra. I berättandet blir enligt deltagarna 
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i studien det dolda ibland synligt, i detta fall den egna kunskapsutvecklingen (se Goodson 

& Numan, 2003). Kunskapsutvecklingen beskrivs av flera som en social produkt och 

berättas om både utifrån att vara anställd sedan länge och en del av organisationens historia, 

men också utifrån att vara ny och ta till sig och bli en del av den kultur som råder. Detta är 

i överensstämmelse med vad Berger och Luckman (1967), beskriver kring social 

konstruktion och rollspecifik kunskap (s.81). Kunskaper och erfarenheter som byggs in i 

organisationens samlade kunskap är en faktor som också lyfts fram som betydelsefull. 

Kunskap ses också som något i ständig förändring. En förändring som även beskrivs som 

ett behov utifrån ett myndighetsuppdrag. Att lärande och ny kunskap sker och överförs på 

samtliga nivåer i organisationen framkommer i resultatet. Det är i många fall beskrivet 

utifrån gemensamt arbete med kollegor och olika i organisationen, styrande verktyg såsom 

dokumentation och arbetsprocesser. Fortsatt resultat av de yrkeslivsberättelser som ligger 

till grund för studien beskrivs i följande avsnitt utifrån kultur, tradition och socialisation in 

i yrkesrollen. 

 

Kultur, tradition och individ: att socialiseras in i en yrkesroll 

Förståelse av rollen och yrkesuppdraget får i berättelserna en koppling till 

kunskapsutveckling och beskrivs utifrån att uppdraget i sig självt bygger på ett lärande och 

kunskapsutvecklande, ofta gemensamt med andra. Berättandet om kunskapsutveckling och 

yrkeshistoria knyts av flera ihop med ett lärande in i en yrkesroll där kritiska händelser kan 

ses som en faktor som för individens val vidare, men också för kollektiv och organisation. 

Det kan också ske utifrån ett tydligt tidsspann för det berättade innehållet eller som ett eget 

tema i berättelsen genom processen att se och förstå de egna handlingarna som exempel: 

”Jag har alltid varit intresserad av dessa frågor (R 2), eller Det var viktiga frågor i organisationen 

under den tiden” (R1). Det har ibland utgjort en del i att beskriva hur vissa teman under en 

specifik tidsperiod påverkat förståelse och utveckling till senare skeenden i 

yrkeslivsberättelsen. Parallella processer både inom organisation och i det utåt riktade 

arbetet synliggörs i berättelserna. Här lyfts frågor deltagarna benämner utifrån värdegrund, 

social- såväl som kulturell identitet. Begreppet värdegrund nämns av ofta utifrån de 

kärnvärden som utgör grunden för SPSMs uppdrag, det vill säga respekt för individen, 

delaktighet och tillgänglighet, med inriktning på en likvärdig utbildning för alla, men också 

utifrån tanken om ett gemensamt lärande. Det innebär också frågor om förståelse och 

handlingar i ett socialisations- och utvecklingsperspektiv. 

Individ 

Ett socialiserande in i en yrkesroll eller förändring av denna beskrivs på både individnivå 

såväl som genom kollektiv och som styrt från organisation. Det kan uttryckas utifrån ett 

historiskt perspektiv inom organisationen.  

  
Att man skulle kunna säga att vi jobbade utifrån det som funktionsnedsättningsspecifikt 

till att kanske kategoriskt till att arbeta mer ur ett sociokulturellt perspektiv eller 

relationellt eller vad man skall säga (R1). 

 

Citatet berör dels den förändring som kunnat ses över tid under en längre anställning men 

beskriver också hur förväntningar och tankar på hur ett uppdrag skall utföras påverkas i 

förhållande till rådande värdegrund. Reflektionen fortsätter och förhåller sig till 

dokumentation och styrning genom språkbruk:  
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Och mycket av det är positivt, men att vi ska, ja jag känner mig att jag blir kontrollerad 

av även mina kollegor… (R1). 

 

Hur man som rådgivare hanterar och går in i olika uppdrag och insatser är en del av vad 

som i berättelserna uttrycks utifrån likhet och olikhet. Det beskrivs som en del av lärandet 

in i yrkesrollen. En av de faktorer som belyses är de olika nivåer inom skolorganisationer 

som rådgivare förväntas arbeta inom. Spannet beskrivs som att jobba mellan två 

huvudnivåer.  

 
 Eftersom man jobbar på både organisation och på individnivå.… 

… och pendlar däri mellan. Och när jag var ny var jag lite orolig för att gå in på 

individnivå, för jag tyckte att det var några år tillbaka som jag hade jobbat mer aktivt 

så, in i lärande. Men jag känner att man kommer in i det rätt fort ändå, så när det 

behövs så (R6). 

 

På min fråga vad individnivå kan innebära samtalar vi vidare. 

 
R: Ja, som vi var ute i ett ärende i kring en elev […] med en språkstörning där vi liksom 

fick jobba med ett arbetslag, alltså hur skulle de kunna rigga undervisningen för alla i 

klassen så att det gynnade den här pojken. Och då fick man tänka: vad behöver en pojke 

med språkstörning som alla i klassen skulle till exempel kunna behöva? Och det blev en 

sån bra arbetsfråga, för då kom dom ju igång. För dom var lite oroliga för att vi skulle 

komma och tala om att nu måste ni göra så här. 

R:[…] vi mer kom in och tänkte: ja hur kan vi göra, och vad är det ni gör redan i 

dagsläget som funkar för den här eleven och alla i klassen, så. Så att man kommer in i 

individärenden på det viset, som i att stödja dom i ett utvecklingsarbete (R6). 

 

Samtalet fortsätter och beskriver vandringen och förhållandet att utifrån frågor på elevnivå 

skapa arbetsprocesser på grupp och arbetslagsnivå. Dessa i sin tur förs ibland vidare till 

arbetet på och med skolans organisation.  

Kollektiv 

Ett begrepp rådgivare beskriver och reflekterar över i berättelserna är värdegrund. Både 

som del i valet in i nuvarande yrkesroll men även som en betydande faktor i yrkesrollen 

som rådgivare. Det uttrycks på flera olika sätt, utifrån olika nivåer i organisationen och i 

olika sammanhang. Det visar sig som en central fråga för hur man uppfattar sitt uppdrag. 

Det beskrivs som betydelsefullt för sammanhållning och gemensamt utgångsläge, något att 

hålla sig till i den komplexitet och det icke förutbestämda i varje insats och möte som 

rådgivare genomför.  

 
Och därför tycker jag att den här värdegrunden som vi talade om den är så viktig och 

den är så starkt förankrad hos oss som jobbar med människor ute på fältet (R3). 

 

Genom en värdegrund beskrivs i flera av samtalen det sätt på vilket rådgivare möter och 

lär tillsammans med dem som efterfrågat stöd. Här är den samtalande praktiken det som 

synliggör de olika val och det innehåll som avgör hur de olika insatserna och 

genomförandet gestaltar sig. En beskrivning är:  

 
Utan det är ju också en dialog med dom som vi jobbar med (R3). 

 

En annan är: 
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Mm, så det är ett uppdrag som man delvis skapat tycker jag. 

I: När man är ute menar du eller? 

R: Ja, både ute och inne menar jag. Det blir ett slags samspel mellan den som lämnar in 

uppdraget och gentemot oss som levererar det här uppdraget. 

I: Mmm, då förstår jag, mm 

R: Att man gör det på nåt vis tillsammans, det är lite svårt att bena i liksom vem som 

styr vad fullt ut. Tycker jag. Och det ser man också när man är ute med olika kollegor 

så att det blir väldigt olika beroende på vem man är ute med. Fast det finns en 

gemensam grund i uppdraget också, så klart. Det är väldigt tydligt (R6). 

 

Ibland beskrivs förändringen hos organisation såväl som individ ur ett mer kritiskt 

perspektiv där upplevelsen av ökad styrning och påverkan kan ses som att en del av 

socialisationen på en mer organisatorisk nivå också påverkar styrning eller kontroll mellan 

rådgivare.  

 
Vi håller koll på varann … Mmmm, den är jättestor tycker jag kontrollen på varandra, 

vi har blivit mycket mer kontrollfreak på varandra. Och! Systemet, tidredovisning och 

allting (R1). 

 

Att lära av varandra och socialiseras in i yrkesrollen beskrivs också utifrån att vara relativt 

ny. Det beskrivs då genom behovet och möjligheten om stöd av kollegor och att lära av 

varandra. 

 
R: Jag känner mig ny, jag känner mig egoistisk i det att jag strävar väldigt mycket att 

hitta min egen roll och förstå organisation och förstå var jag skall hitta information och 

vem jag skall prata med när det gäller det och det och jag fyller på min kunskap hela 

tiden. Men jag ser väl fram emot att jag skall känna mig självsäkrare i min roll som 

rådgivare. Och på det viset hitta dom här sakerna som blir värdefulla. För det tycker 

jag ibland när man är ute i vissa ärenden blir mina kollegor väldigt på eller framåt. 

Och då tänker jag att det här: det har ju dom sett förut de har sett liknande situationer 

och dom har sett saker som har blivit bra utefter olika strategier. 

I: Mmm 

R: Och det tycker jag är väldigt roligt om man kunde få. Och sen är jag väldigt ödmjuk 

inför att två situationer aldrig är likadana att man får anpassa sig efter skolan och så 

men att man…. Jag tror ändå att vi kan göra väldigt mycket nytta. Att vi har mycket, vi 

har mycket resurser med oss. Vi kan se till att folk får utbildning och allt möjligt. Det 

tror jag på, det hoppas jag att jag kommer att känna. 

I: Mmm, mmm 

R: Och jag tror också att vi som myndighet är. Nä men jag tror vi är väldigt bra på att 

dela med oss av saker och ting som vi hittar. Jag har fått många bra saker av mina 

kollegor samtidigt är det svårt när man inte har vart där i praktiken (R4).  

 

En del i att socialiseras in i en yrkesroll innebär som beskrivs ovan att lära av och i en 

gemensam praktik. Att kunna ta del av varandras sätt att föra arbetet med insatser framåt 

och att känna stöd i de egna erfarenheterna såväl som kollegors, samt formas av dessa. 

Socialisering sker även genom diskussioner i teamen utifrån de ärenden som kommer in 

och vilka rådgivare respektive insatser och genomförande som väljs. Här kan förhållandet 

mellan frihet och ramar bli den del där olikhet och likhet hamnar i blickfånget och kan 

uttryckas så här: 

 
Och jag hoppas att de här små olikheterna som jag ser inte blir det som man fokuserar 

på och det som man fastnar i. Jag tycker att det finns mycket mer likheter än olikheter. 

Ändå är det olikheterna som ibland tenderar att ta över. 
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I: Mmm 

R: Men sen är det ju…, alla vi är ju pedagoger i botten och det blir man säkert av en 

anledning. Man är van att få göra på sitt sätt man har en tanke och ett driv framåt att 

man vill göra saker och vill vara med och bestämma. Och det tycker jag genomsyrar 

allting, alla möten egentligen, teammöten, Ko-möten alla möten jag har varit på, där 

vill ju folk saker och ting. Jag tycker inte det är att folk pratar bara för att dom ska 

prata utan dom vill föra fram sina åsikter och det måste man väl få lov att göra. Men 

också kunna ta ett steg tillbaks och inse att man jobbar för en myndighet. Och för att en 

myndighet ska bli trovärdig måste det ju finnas nån slags, vad skall man säga samsyn 

eller. Jag förstår att det skall vara utvärdering… att det skall gå att utvärdera när man 

gör sånt här och då behöver man hitta former. Som är utvärderingsbara (R4). 

 

I vissa fall riktar sig samtalen mer till den egna organisationens utveckling och förändring 

samt till den egna rollen i förhållande till detta. 

 
Och det är det jag menar, i ett långt perspektiv sen, blir det ju jättespännande och se. 

Både hur myndigheten kommer att förändras lite över tid, men också man själv. I sin 

roll. Och hitta dom där verktygen mycket, mycket tydligare.(R6) 

 

Dokumentation kommer i berättelserna ofta upp som en del i att fostras in i ett tänkande 

genom hur verktygen för denna är skapade. Ett glapp mellan nivåerna kan ibland beskrivas. 

 
Och då när jag tänker på vår dokumentation, så tycker jag att den blir ytlig för att vi 

försöker dokumentera utifrån nånting hur det borde vara. Och då blir det ytligt därför 

att om man ställer frågor utifrån dokumentationen så finns det en osäkerhet i vad 

svaren är. Det är det som jag ser är ytligt. Och sen är det nog för att vi sällan pratar 

om det. Det är väldigt mycket måsten (R1). 

 

Eller så här: 

 
Medans idag är det oerhört stort fokus på dokumentation från att ha varit inga krav alls 

till ett väldigt högt krav som jag känner att det blir ett glapp hos utförare och dom som 

gör dokumentationssystemet. Och så skulle jag önska att det fanns en större frihet där 

med att plocka fall och se vad har vi nytta av i det här (R1). 

 

I detta sammanhang framkommer också de olikheter som syns i utförande och i synen på 

vad en specialist eller expertroll kan innebära. Här relateras ofta till att hamna i det som i 

samtalen utifrån dagligt tal benämns: ”stuprörstänkande”, där specialkunskaper inom ett 

särskilt funktionsnedsättningsområde utgör kärnan i val och genomförande av insats. Detta 

är en diskussion som funnits i organisationen sedan dess bildande vid 2001 och som sedan 

dess varit föremål för olika utvecklingsinsatser. I de berättelser som utgör empirin i denna 

undersökning är dock likheter det som framhålls som det som tydligast syns.  

 
Så att det är ju hela tiden två parallella spår. Men jag tycker man får ta tillvara på det 

som man är duktig på, samtidigt som man måste formas in i myndighetsformen (R3) 

Organisation 

Frågan om upplevelse och förståelse av ett uppdrag kan även ses och beskrivas genom 

organisationens styrning utifrån myndighetens uppdrag. Det innebär ibland en fråga om att 

hålla sig till det som är beslutat i förhållande till det som man kanske skulle vilja gjort. I 

berättelserna beskrivs styrdokumenten som vägledande men också nödvändiga att ha 

kännedom om som rådgivare. En frihet i att lösa frågor utifrån dessa är också en del av 
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berättandet och kopplas ihop med ett delaktighetsperspektiv där rådgivare på olika sätt ges 

möjlighet att i grupper och genom representantskap bjuds in att reflektera, ompröva och 

utveckla arbetet inom ramarna för styrdokument och uppdrag. Uppfattningen att det är att 

följa, och inte alltid ifrågasätta uttrycks i detta sammanhang, men kopplas då till den frihet 

som beskrivs i val av utförande. Det innebär också att ta ansvar för och:  

 
Vara väl insatt i vad som står i instruktionen, vad som står i regleringsbrev (R3).  

 

Det kopplas också till förändringsbenägenhet och kan uttryckas: 

 
Och där händer det ju saker hela tiden och det är klart att jag måste vara 

förändringsbenägen, när ledningen kräver det men jag… Tycker inte att det skall va 

tillåtet att ta till egna vägar (R3). 

 

Likhet i tanke och handling genom yrkessocialisationsprocesser och strävan efter en 

gemensam värdegrund ses utifrån berättelserna skapas genom både en inre kontroll, 

rådgivare i mellan, men också genom organisationens styrning. En sådan värdegrund 

skapas genom att rådgivare ofta genomför insatser två och två och även i många fall delar 

på dokumentationen av insatserna. 

 
Vi rådgivare vi kan ju problematisera väldigt mycket kring olika begrepp och det har vi 

ju gjort genom åren […] vi kommer att få bättre ledning i vår egen dokumentation. För 

att man vill ha en likvärdighet inom myndigheten (R3). 

  

I detta sammanhang tas också frågan om kollektiv kunskap och ett för myndigheten 

symboliskt kapital upp. I ett av gruppsamtalen är det något som diskuteras och reflekteras 

över. På fråga från mig om ett sådant finns eller kan uppfattas blir reflektionen:  

 
Mmm Jo men det kan jag säga som är ganska ny. 

I: Ja? 

R: Att det finns. Det är tydligt. 

I: Det gör det? 

R: Väldigt tydligt, en väldigt stark ehhh, en kultur och ett symboliskt kollektivt 

kapital”…”ehhh, sen tror jag att det är aktuell i olika grad hos olika rådgivare, men 

den genomsyrar vad, våra mötesplatser och mötesforum och vårat arbete på många 

olika sätt”…” Både när det gäller begrepp och former för arbetet och vad vi lägger in i 

olika begrepp. Vilket skapar ett slags gemenskap inom myndigheten.”[…]” Och det är 

väl det som gör att man kan nu jobba med olika rådgivare man kanske inte känner 

jätteväl. Man håller sig på nåt vis inom den ”domänen” nästan. (R6). 

 

Ett sådant symboliskt kapital beskrivs också ha ett egenvärde i sig, i mötet med pedagoger 

på skolorna. 

 
Jag tycker absolut det, därför att när man möter de här ensamma pedagogerna; ibland 

behöver jag bara få en klapp på ryggen (R2). 

 

Det kan också ses som en del av de förväntningar man möter och på så vis påverka själva 

mötet. För någon kan det också vara en del i det som man ser som skillnader mellan SPSM 

och de två andra skolmyndigheterna.  

 
Vi är ju den ”snälla” myndigheten jämfört med våra ”systrar” då …Vi är en 

rådgivande myndighet: Det är ju vår roll som rådgivare […] Och då får jag försöka 
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lyfta den diskussionen en nivå. Men just då måste jag också se att det är en frustrerad 

lärare och personen är alldeles utsliten och att man gör nånting … Vi dömer inte, vi 

finns med i ett samm… […] Utan vi möter och bemöter det. Och det är ett symbolvärde 

tycker jag (R2). 

 

Det symboliska kapitalet och symbolvärdet kan också beskrivas och förstås som en del i 

den yrkessocialisation som sker över tid och som är i ständig förändring. Deltagarna 

uttrycker vid ett flertal tillfällen hur detta är en del av yrkesberättelsen och i det vardagliga 

arbetet. En del ser det över tid då man varit länge inom organisationen andra beskriver det 

utifrån att vara ny. En deltagare reflekterar över vad det är som skiljer arbetet som rådgivare 

och SPSM som organisation gentemot de andra skolmyndigheterna. 

 
R: Mmm jag tycker man kan fundera på vad det är som vi kan, eller har med oss som 

kanske inte skolinspektionen, eller skolverket, eller departementet eller vilka det nu kan 

va? Och när man är ny så kände ju jag en ahhh vad alla kan mycket och den här att: 

hur skall jag lära mig att erövra mig den här kollektiva kunskapen, kändes det litegrand 

så. Jag tänker att det är inte så enkelt som att det bara är att…, det handlar ju om alla 

erfarenheter av att, förutom den här kunskapen om hur man gör med det som vi hittar 

på (Skrattar och vi alla skrattar med) i den här myndigheten, så handlar det faktiskt om 

erfarenheten om hur det är att jobba i en skola och jobba i ett stödteam och att jobba i 

ett stödteam, att jobba i rektorsroll och att jobba i… (R5).   

 

Det handlar också om att socialiseras in i en yrkesroll som på ett mer direkt sätt än i en 

skola är styrt av politiska regleringsbrev och styrdokument.  

  
R: Utan den kunskapen så skulle det ju vara meningslöst det vi gör ehh, och det är 

också kunskapen av att va tvungen och inrätta sig i ett politiskt styrt system. Det är 

också nåt som blir tydligare för oss än i en del andra roller (R5). 

 

En mentor eller rollmodell beskrivs av några som viktig del att komma in i rollen som 

rådgivare. Här beskrivs det utifrån erfarenheter av att vid tidigare tillfällen inte haft det stöd 

som i dag ges vid nyanställning. 

  
Så att det utvecklades ju tycker jag väldigt goda former. Både former och innehåll för 

nyanställda så att jag tror att de som kom där tjugohundra sex tjugohundra sju och så 

framåt så har ju bara det här blivit bättre och bättre. Som jag ser det i alla fall. För jag 

tror att med mentorer och allt det här är ett stöd för den som kommer in ny. Man måste 

också få känna att man är ny och har många frågor med allt som inte kan smälta på en 

och samma gång. Så att det är den responsen vi får från våra arbetskamrater som har 

kommit in, dom känner att det är en väldigt bra introduktion in i det här arbetet (R3). 

 

Organisation och styrning är återkommande begrepp som framträder under olika delar av 

berättandet och ibland i förhållande till tradition, och vad man möter som ny. Det beskrivs 

och reflekteras över på individuell, kollektiv såväl som organisationsnivå och kopplas 

ibland till frågor om värdegrund. Värdegrund utgör ofta det som i samtalen beskrivs som 

den gemensamma faktorn och också något som skapar gemensamhet. Ett exempel på det 

ges på min fråga om vad det kan innebära: 

 
Det är väl egentligen det vi får med oss ifrån myndigheten här liksom, med fokus kring 

den likvärdiga skolan, och hur vi kan kompensera för elevernas funktionsnedsättningar, 

vårt fokus på inkludering som är väl lite, vi har ett väldigt tydligt som dom sa idag i xxx 

teamet: vi står på en stock liksom. Den är mer än en ledstång, den är väldigt, väldigt 

tydlig vad som är vårt uppdrag i myndigheten och det tycker jag är jättehäftigt också, 
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för det gör att det blir mycket lättare att bli skapande i det. Det kan inte skapas i kring 

vad som helst utan vi har faktiskt våra guidelines eller vår ledstång, så (R6). 

 

Utifrån värdegrund, samstämmighet och likhet fortsätter ett samtal: 

 
R: Ja, det finns mycket likheter också.… 

… Ja, det är det. och då tänker jag att det är just våra nyckelbegrepp och så det som 

SPSM står för, där finns ett väldigt koncensus tycker jag ibland dom som jag jobbar 

med. Det är det här som är vårt uppdrag och det är det här som man ska försöka 

förverkliga. Det är vårt uppdrag som vi har i våra styrdokument och så (R6). 

 

Sammanfattande kommentar 

Att förstå och socialiseras in i en yrkesroll har genom deltagarnas berättelser beskrivits dels 

utifrån starten in i yrket men framförallt utifrån den nuvarande rollen som rådgivare. Att 

detta är något som sker kontinuerligt och som innebär ett ständigt omprövande i aktiva 

handlingar och ställningstagande för att förstå i ett organisationsperspektiv såväl som ur ett 

kollektivt- och individperspektiv. Det egna arbetet utifrån den egna tanken och de egna 

erfarenheterna kan ses pendla mellan det som är föreskrivet och det som talas om i termer 

av ”sanning” eller gemensamma utgångspunkter och värdegrunder. Likheter och olikheter 

i hur arbetet genomförs av var och en skapar utrymme för reflektioner men också ett lärande 

av varandra (Berger & Luckman 1967; Jenkins 2008). Ett lärande som också kan upplevas 

som styrt av både organisation och mellan kollegor. En annan tolkning kan vara likheter 

och olikheter uppstår och blir synliga när kravet på förändring utmanar det som är känt och 

skapar trygghet. För gruppen såväl som individen. Att socialiseras tillsammans i det ”par” 

som utför ett uppdrag eller genom styrning utifrån tolkning och förståelse av uppdrag på 

organisationsnivå är frågor som tas upp. Kontrollen på det egna arbetet upplevs ha ökat 

från organisationen genom både arbetsprocesser och dokumentationsarbete, såväl som i 

arbetet kollegor i mellan.  

 

I berättelserna är värdegrund ett begrepp samtliga berör, och kan då förstås utifrån 

myndighetens kärnvärden som något som utgör ett behov och förutsättning för arbetet. Det 

beskrivs med ett gemensamt lärande i fokus men också som grund för att genomföra arbetet 

två och två även om de individuella och subjektiva meningarna i viss mån skiljer sig åt. 

Yrkessocialisation kan ses som en faktor där olikheter och likheter blir synliga. Olikheter 

och likheter som på olika nivåer i organisationen skapar spänningsfält och utmaningar 

vilket utgör följande rubrik. 

 

Utmaningar i en samtalande praktik 

Flera av rådgivarna diskuterar och samtalar kring den professionella frihet som ryms inom 

uppdraget. I berättelserna blir ett antal olika sammanhang och begrepp att förhålla sig till i 

en samtalande praktik synliga. Att som enskild yrkesutövare genomföra och utveckla 

arbetsformer utifrån de egna erfarenheterna och i samarbete med andra teammedlemmar är 

en del av det som beskrivs i termer av frihet. En frihet som också kan beskrivas som frihet 

inom ramarna. Att förhålla sig till ett friutrymme samtidigt som upplevelsen av 

förväntningar och styrning kopplade till ett uttalat behov av en delad värdegrund i 

kollektivet utgör en påverkansfaktor i berättelserna. Olika spänningsfält blir då synliga. Det 

beskrivs genom de kärnvärden som skrivits fram i styrdokument utifrån en likvärdig 

utbildning, respekt för individen, delaktighet och tillgänglighet. Det innefattar också tanken 

om ett gemensamt lärande både inom organisationen och i mötet med dem som efterfrågat 

stöd. Ramverk och styrning utgör också den faktor som påvisar eller synliggör olikheter 
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såväl som likheter i det individuella genomförandet och i rådgivningsarbetet. Hos den 

individuelle rådgivaren kan detta ibland beskrivas som ett upplevt dilemma och även skapa 

kritiska händelser, då dessa kan framträda i mötet mellan det som är olikt eller i ett behov 

av att förstå eller lära nytt. I berättelserna framträder också centrala begrepp och ledstänger 

som en del av det symboliska kapital deltagarna upplever finns som förväntningar på SPSM 

i samhället. Det representeras bland annat i förväntningar på arbetet och de insatser som 

efterfrågas och genomförs. Det beskrivs också bli synligt genom språket. Ett 

språkanvändande som synliggörs både i det samtalande arbetet ute på fältet och där skapar 

ramarna för hur samtal och arbetsprocess fortskrider, såväl som det språk som blir synligt 

i det interna dokumenterande arbetet och i interna diskussioner och utvecklingsprocesser. 

Individ 

Att förhålla sig till ramarna men utifrån en professionell frihet kan i vissa fall beskrivas 

som ett dilemma. Det blir en fråga om hur den egna ”specialistkompetensen” skall komma 

till nytta i ett rådgivande arbete där den andra partens kunskaper och erfarenheter förväntas 

utgöra en bärande del i det rådgivande samtalet. Vilka roller man väljer och vilket 

lärandeperspektiv som väljs i den samtalande praktik som utgör grunden i arbete och 

genomförande får betydelse. 

 
R: Och det kan jag tycka är ett dilemma hur jag skall. Om jag skall vara nöjd med det 

dom frågar efter eller om jag skall rota i det andra? Så att säga. Och så finns det ja,  

I: Vad skulle skälet vara till det till att rota, tänker du? 

R: Ja, alltså skälet är ju … skälet till det är ju att jag skulle ju dels har jag har ju jag 

kunskap om vissa generella konsekvenser som blir utav vissa funktionsnedsättningar 

som gör att jag tänker att jag skulle behöva höra om hur det fungerar med det här: Men 

samtidigt så (tankepaus), det gäller ju att lyssna på dom man möter också, så det är ja 

jag vet inte. Det var svårt det här. Dom jag möter har ju… jag tycker ofta att dom jag 

möter frågar efter en sån sak som till exempel, det kanske handlar om att dom inte vet 

hur dom skall arbeta med vilken programvara, i vilken situation och i det kan jag ju 

t.ex. också fråga om hur man gör text tillgängligt i andra situationer till exempel hur 

jobbar ni med undervisning, skriver ni mycket på tavlan och såna saker. Men i det 

samtalet så framkommer ofta tankesätt hos dem jag möter (R1). 

 

Frågan om språk och språkanvändning i förhållande till yrkesspråk framkommer i 

berättelserna både i relation till styrdokument, uppdrag och SPSMs kärnvärden som synligt 

i det direkta mötet med dem som uppbär stöd. Det uttrycks i en av berättelserna:  

 
  Det är ju våra kärnvärden, med tillgängligheten, delaktigheten och  

  likvärdighet (R2).  

 

Kärnvärden beskrivs som det som ger både stolthet över yrket och som det man genom sitt 

yrkesval strävat efter att få arbeta utifrån. Kärnvärdena framträder även under samtal om 

och berättande kring, varför man valt den yrkesinriktning man gjort men också som det 

som enar och styr det gemensamma arbetet. Det kopplas också samman med ett 

specialpedagogiskt förhållningssätt i det samtalande mötet. 

 
Att inte individen är den som bär problemet, att man finns i ett sammanhang och att 

man som vuxen måste våga möta dessa man möter (R2).  

 

Arbetet som rådgivare beskrivs innehålla många olika ställningstaganden som grundar sig 

på de förväntningar man själv har inför yrkesvalet men också de förväntningar man 

upplever sig möta ute på fältet: 
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R: Ja, alltså det är ju en speciell roll, bara det här med våran titel liksom: rådgivare, är 

väldigt speciellt. Och när jag liksom klev in i det här från början så hade jag nog mer 

med mig en, utifrån specialpedagogrollen och lite handledarutbildningar och så som 

jag hade gått, tanken att det var kanske mer handledning. Och det finns väl till viss mån 

den förväntan tror jag. Alltså att vi handleder, fast vi handleder i korta sekvenser. Och 

att man också har en förväntan att man ska på nåt vis komma med kloka tips och råd. 

Och det är ju liksom avvägningen där i mellan är ju väldigt, väldigt svår (R6). 

 

Citatet ovan beskriver den spännvidd som beskrivs i samtliga samtal mellan frihet och 

styrning, men också i synen på rådgivares yrkesuppdrag där en samtalande praktik utgör 

ett grundläggande verktyg. Ett individens, i egenskap av enskild rådgivares, egna val men 

inom ramarna för myndighetsuppdraget och ett kollektiv inom en organisation. 

Kollektiv 

Beskrivning av yrkesgruppen som grupp och värderingar kopplade till språkliga såväl som 

i ickespråkliga handlingar och val är ett ämne alla tar upp. Även här är reflektioner kring 

värdegrund och kärnvärden aktuella och relateras då till dokumentation och olikhet i 

förväntningar och utförande. Det är också utifrån yrkesrollen som en specialpedagogisk 

roll och med ett specialpedagogiskt förhållningssätt i grunden, som många reflekterar. Att 

det språkbruk som rådgivare använder skiljer sig från ett rent pedagogiskt språk och att det 

utgår från organisationens kärnvärden och ett specialpedagogiskt perspektiv beskrivs. 

 
Ja det tycker jag, Jag tycker att vi lyfter det specialpedagogiska perspektivet…(R2). 

 

Under samtalandet om språkliga begrepp framträdde tankar och reflektioner om olikhet 

och likhet, och i förhållandet till dokumentation:  

 
Men då blev jag osäker och gick och frågade mina kollegor och jag fick ju inte samma 

svar från nån av dom egentligen. Utan det var, det man pratade, jag skulle vilja säga 

över lag så var rådet så här: Skriv så lite som möjligt (R1). 

 

Språkliga begrepp lyfts i berättelserna som synliga i förhållande till dokumentation i första 

hand men nämns även i diskussioner kring olika former av genomförande av 

rådgivningssamtal. Det blir i berättelserna synligt genom en ”krock” som beskrivs ske i 

dokumentationsarbetet mellan önskat språkligt uttryck och den egna önskan att skriva. Det 

kan uttryckas så här:  

 
Jag tycker det är bra att det är krav och det är bra att dokumentera, men nu är jag så 

styrd av dokumentationen att jag, att det tar tid att tänka och göra rätt och följa en mall 

än att faktiskt formulera sig fritt. Utifrån det skriftspråk jag faktiskt har o den 

pedagogiska verksamhet, alltså det jag jobbar med (R1). 

 

Ibland beskrivs det språk och de begrepp som används i termer av ett inre och ett yttre 

språk samt användandet av ett myndighetsspråk. Vikten av att i vissa lägen göra 

avvägningar nämns.  

  
[…] Så får man ju över huvud taget tänka sig för att använda begrepp som kan tänkas 

missuppfattas (R5).  

 

Det handlar då om det språkbruk som används i rådgivande samtal men också kopplingen 

till det interna och i dokumentationen synliga språket. Det kan av någon annan uttryckas 
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som att Vi fackar in oss (R6) med ett yrkesspråk. Detta kan sägas samtidigt som att 

dokumentationssättet ses som ett stöd och en hjälp att skapa tydlighet. Tidigare nämnd 

skapandeprocess i arbetet uttrycks i ett av gruppsamtalen som en av de grundläggande 

delarna av hur man kan förhålla sig i mötet med de som efterfrågat stöd. Det har ett 

språkligt perspektiv som utgångspunkt och handlar om att mötas där man är och skapa både 

förståelse och språk gemensamt. Det kan då innefatta den gemensamma process själva det 

rådgivande arbetet utifrån värdegrund och kärnvärden innebär. 

Organisation 

Frihet under ansvar där förväntan på att hålla sig inom de processer och de styrdokument 

som ligger till grund för hela organisationens arbete är självklar för samtliga deltagare i 

studien. Inom ramen av detta beskrivs en stor frihet som starkt kopplas till frågor kring 

begrepp och språkande, men även till organisation och styrning. Som en del av denna 

styrning utgör dokumentationen och de verktyg för denna som skapas och förändras 

efterhand. Det innebär också utmaningar. Att frågan om frihet är starkt kopplad till frågan 

om ansvar utifrån ramar är en del av hur friheten förstås.  

 
Jag tror att vi alla, vi har ju samma styrdokument, men det kan nog finnas väldigt 

många tolkningar (R 2). 

 

Frihet under ansvar beskrivs som en viktig del i att trivas i arbetet och i en berättelse 

kopplas det även till egenkontroll:  

 
R: Å det ligger ju i den här egenkontrollen … 

I: mmm just det, du är tillbaka där ja 

R: … och det är därför också det som gör att många av oss trivs, ja nu säger jag vi, men 

jag känner att jag trivs också att många av oss trivs, med det här arbetet. 

I: Mmm 

R: Men att det är splittrat. Det har förändrats väldig, väldigt mycket på de här sju åren 

jag har vart här. Det är mitt åttonde år jag går på nu. 

I: Mmm 

R: Så tycker jag ändå att det har förändrats. Jag tycker det är mycket mer splittrat nu. 

Det är så mycket med det andra. Det är KO grupper det är forskningsdagar å… 

Samtidigt som det också, jag tänkte på det häromdan och det är kanske jag själv också 

som har hakat på andra grejer. Alltså dom första åren satte jag en ära i att vara att 

bara vara rådgivare. Alltså att det var det jag var anställd för.  

 

Friheten ses också som kopplad till teamarbetet och arbete utifrån en verksamhetsplan, det 

kan beskrivas så här:  

 
[…] vi får en genomgång utav vår ledning kring hur vi skall verkställa i en ehhh, 

verksamhetsplan. Sen finns det ju självklart en frihet i hur vi kan lösa det och så har vi 

ju våra team osv. och dom vi jobbar ihop med (R 3).  

 

Frihet i val beskrivs både utifrån individuella kritiska händelser i en livs- och yrkeshistoria 

men också för organisation. Dessa blir synliga som utmaningar i förväntningar på 

förändring genom olika val i genomförande såväl som språkbruk i samtal och 

dokumentation. Det första exemplet i berättelserna handlar om Funkisutredningen som 

kom i ett tidigt skede i organisationens historia: 
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Ja eh en kritisk händelse är ju egentligen funkisutredningen och hur man förändrade. 

Alltså det hängde ihop där med nittitalet och speciallärare kontra specialpedagog. Det 

är egentligen en kritisk händelse som har vänt upp och ned på mycket (R1). 

 

Ett annat exempel på dessa är en berättelse om hur de nya styrdokumenten som infördes 

2011 har påverkat det inre arbetet inom hela SPSM som helhet och därmed hur det 

förändrat och utvecklat arbetet och kunskapsutvecklingen för rådgivare.  

 
R: Skollagen! Naturligtvis, det är den jag sitter och tänker på! 

I: Ja, det är den du funderar på 

R: jag det är den jag sitter och tänker på. 

I: ja, det är en yttre kritisk punkt 

R: ja det är det. 

I: Ja, ja a 2011. 

R: ja mmm och det märkte man hur det verkligen, så, påverkade oss. 

I: Hur? 

R: Vi måste veta, vi måste hålla oss uppdaterade och vi måste, det blev en, man kan 

säga att det ser ut som en stress, men den behöver inte vara negativ (R1). 

 

De nya styrdokumenten tas också upp utifrån diskussioner kring SPSMs symboliska kapital 

och kunskapsvärde och som något som är föremål för förfrågningar och insatser:  

 
Jag kan säga så här att styrdokumenten har en oerhörd, en betydligt större plats nu än 

vad de hade tidigare. Och de har också större plats härinne. Folk är kunniga, använder 

det (R1). 

 

I denna beskrivning framstår det som en stor förändring och kan förstås som en kritisk 

händelse i organisationens historia som får påverkan för rådgivare som yrkesutövare.   

 

Som kritisk händelse beskrivs också dokumentationen och förväntningarna från 

organisation på innehåll och genomförande av denna. Eftersom detta är i ständig förändring 

och utveckling innebär det ett fortlöpande arbete och ställningstagande i rådgivararbetet. 

Sådana ställningstagande benämns i ett par av berättelserna som brytpunkter. De står för 

händelser, val och aktioner för både individen som rådgivare och för organisation. I en 

rådgivarroll kan det röra sig om val i ett orienterande möte.  

 
Ehhh, vad handlar våran orientering om, vilka steg tar vi där, och vad ligger vårt 

uppdrag? Det kan också vara brytpunkter (R6). 

 

Steget att sända en förfrågan om stöd kan beskrivas som en sådan brytpunkt: 

 
[…] alltså en viktig brytpunkt är ju att dom faktiskt ber oss om stöd. Där tänker jag, det 

är valet som dom gör där. Dom kan välja att ta stöd av oss eller inte ta stöd av oss. Så 

bara det faktum att de har bjudit in oss är ett väldigt, väldigt stort steg (R6) 

 

Begreppet lyfts också utifrån organisation och arbetsgivare 

 
Jag tänker brytpunkter från vår synvinkel är i så fall kanske att ehh, att dom signaler vi 

får från vår arbetsgivare: att nu är det så här eller hur dokumentationen får oss att 

tänka i vissa banor eller så. Det är ju kanske då en form av brytpunkt som ger en ny 

liten förväntan hos mig eller en ny: aha (R5). 
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Sammanfattande kommentar 

Att dokumentation och språkbruk är en viktig fråga framkom i samtliga berättelser. De 

visar ibland på skillnader och ett spänningsfält för individen själv i önskat sätt att uttrycka 

sig i förhållande till det förväntade, men också på likheter i att förhålla sig till de begrepp 

som upplevs representera organisationens uppdrag i ett samhällsperspektiv. Likhet och 

olikhet i upplevelse och utförande av dokumentation såväl som i det rådgivande arbetet var 

en fråga som diskuterades. De framträdde i berättelserna som beskrivning på hur val att 

genomföra stödjande handlingar samt dokumentation jämfördes med kollegors, men också 

i upplevd förväntan och styrning från organisation. De stödjande handlingar som 

genomförs i en samtalspraktik, och de perspektivval som görs genom språkliga val blir 

synliga och lyfts fram. Skillnader framstår i berättelserna som utryckta tankar i tolkning av 

uppdrag och hur dessa måste bli en naturlig följd av att det är olika individer som genomför 

handlingar utifrån ett gemensamt uppdrag. I dessa sammanhang beskrevs likheter som klart 

övervägande. Likhet respektive olikhet kan belysas ur det som Jenkins (2007) beskriver 

när det gäller (social) identifikation av individ såväl som grupp.  

 

Som tydliga kritiska händelser för organisation och i nuvarande yrkesroll beskrivs 

Funkisutredningen men också de nya styrdokument för skolan som genomfördes 2011. I 

nuvarande roll som rådgivare uppstår i ett par av samtalen begreppet brytpunkt för delar i 

rådgivararbetet som innebär val och ställningstagande i olika delar av arbetsprocessen. De 

kan innebära att insatser, lärande och utveckling tar nya vägar och skapar nya val. Den 

förändring och styrning dokumentationsarbetet ses innehålla beskrivs också som en kritisk 

händelse att förhålla sig till i arbetet. 

 

Behovet av olika så kallade ledstänger att hålla sig till beskrivs. Det uttrycks, dels som en 

gemenskapande form att känna igen sig och luta sig mot, dels som något som ger en bild 

av en samlad verksamhet i mötet med dem som uppbär stöd. Tankarna kring värdegrund 

och ledstänger kan här också förstås utifrån vad Webster, Mertova (2007, s 31-32) 

beskriver utifrån ”needs” i meningen att just ett gemensamt utgångsläge eller gemensam 

idéram beskrivs som en nödvändighet och ett behov för ett arbete som uppfyller uppdraget 

utifrån styrdokument. En tolkning kan också ses utifrån behovet av kontroll. 

Organisationens kontroll av att arbetet utförs enligt myndighetsuppdraget men också 

rådgivares kontroll av varandra utifrån hur var och en förstår och genomför uppdraget.  

 

Samtliga beskriver en dubbelhet mellan det som görs och skrivs i organisationens interna 

arbete som exempelvis dokumentation och det som sker i det externa arbetet i mötet med 

dem som uppbär stöd. Utifrån vad som i berättelserna beskrivs genom kärnvärden, 

värdegrund och utmaningar uppstår ibland frågor som berör yrkesetiska val och aspekter 

vilket utgör följande rubrik.  

 

Yrkesetiska aspekter 

Etiska val beskrivs inte som en direkt företeelse men att i samtal mötas utifrån tanken av 

att mötas där ”den andre” befinner sig och utifrån tanken om ett gemensamt lärande 

uttrycks av flera. Ingen av de intervjuade tar sin kunskap eller den verklighet och kontext 

de beskriver som ”tagen för given” (Berger 1966, s. 2-3). Genom dokumentationssystemet 

är det också en fråga som blir synlig som en juridisk aspekt men också en etisk. I en 

rådgivande praktik tas det upp utifrån en kontext där val och kunskapande sker utifrån 

erfarenheter och rådgivarens yrkesetiska aspekter och val som sker i samspel med dem man 

möter i förhållande till myndighetens uppdrag i ett samhällsperspektiv.  
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Individ 

Det kan också uttryckas i termer av förhandling. 

 
Så tänker jag att man hamnar i det: mixen, det blir en slags förhandlande i mötet 

utifrån förväntningar och kompetens. Och vad man kan fånga upp av behov i stunden 

(R6). 

 

Innebörden av detta kan ses som att någonting aldrig är förutsägbart och att det är själva 

kärnan i processen.  

 
Mm, man mer finns med i processer som man inte riktigt vet vart det kommer att bära 

hän liksom riktigt va. Att man blir som en processledare mer handledare i nånting som 

är på gång (R6). 

 

Att möta det som finns i ett nu är en del av den komplexitet som möter rådgivare vid varje 

nytt ärende och ny insats.  

 
Och sen är jag väldigt ödmjuk inför att två situationer aldrig är likadana att man får 

anpassa sig efter skolan och så men att man… (R4). 

 

Resonemanget utvecklas vidare utifrån värdegrund och kopplar till rådgivares 

förhållningssätt och perspektivval i mötet med dem som efterfrågat stöd:  

 
Nä jag tror att min roll är jätteviktig i hur jag förhåller mig när jag möter. Om jag 

möter arbetslag eller om jag möter rektorer eller vilka jag nu möter i stort när de har 

efterfrågat vårt stöd. Så är det ju att jag lyssnar in var de själva står i sin egen process 

och att jag med hjälp av det sättet som vi då är noga med hur vi ska förhålla oss och det 

här orienterande arbetssättet. Ta reda på olika saker, men också som en person utifrån 

kan se andra saker som är viktiga att lyfta. För att också våga diskutera och våga 

samtala om att det är liksom. Vi skall lyfta in olika perspektiv och var och ens 

perspektiv. Det är ju så att det finns ju inte en väg till målet. Utan det finns ju många 

olika vägar till målet. Och det är ju inte jag som skall säga hur de ska göra utan de ska 

ju egentligen hitta sin egen väg så att säga. Men det kan ju också behövas 

kompletterande insatser ifrån oss eller klargörande, förtydligande därför att vi har ju 

också en erfarenhet att möta många olika kommuner möta många olika uppdrag. Också 

att vi kan ha en kompetens inom olika… jobb vi är ju också en myndighet som skall 

jobba för barn, ungdomar vuxna med funktionsnedsättning. Vi kan också bidra med 

kunskap på olika sätt. [… ] Och därför tycker jag att den här värdegrunden som vi 

pratade om den är så viktig och den är så starkt förankrad hos oss som jobbar med 

människor ute på fältet (R3). 

 

Vi samtalar vidare kring frågan om det egna ansvaret i förhållande till styrdokument: 

  
Det viktiga för mig om jag skulle haft X o Y:s (chefers, min kommentar) roll då. Det är 

att man ändå försäkrar sig om att den person som är rådgivare har ett värdegrundstänk 

och en bas som rimmar med det här som vi… sen att vi gör precis likadant…] 

R:[…] det är den slitna klyschan: vi använder våra personligheter, men vi skall ju inte 

bli personliga. 

I: Mm mm 

R: men vi använder ju, detta att använda sin personlighet ges ju ganska stort utrymme 

för. Faktiskt i det här jobbet (R2).  
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Men också den egna rollen och myndighetens uppdrag att verka för allas tillgång till 

likvärdig utbildning.    

 
Neä det tycker jag inte. Jag vill gärna se mig själv som att stå på ”dom minstas” sida 

då av det hela då. Som N.N. sa en gång då när jag började på 

specialpedagogutbildningen att den som tror att de blir mest populär i det här yrket: 

den kan gå hem direkt.  (småskrattar) 

I: Mm Hmm (Småskrattar med). 

B: Jag menar inte att man skall gå omkring och göra sig impopulär, men alltså att vi 

skall stå upp för dem som har det tuffast (R2). 

Kollektiv 

Frågan om etik och val i det direkta mötet har också en koppling till språk och begrepp som 

synliggörs och förväntas inom ramen för yrkesuppdraget. Det kommer också upp som 

reflektioner över de samtal som genomförs i rådgivararbetet och kopplas till den process 

av gemensamt lärande som utgör grunden i den rådgivande och handledande rollen och 

som samtalspartner. I den samtalande rollen beskrivs sådana val där perspektivval genom 

språket blir synligt.  

 
Vi kan inte komma ut och mässa och köra lektioner i dom verksamheterna när vi 

kommer utåt. Men när vi kommer i rådgivningsuppdrag: att lyfta det att det är faktiskt 

hur dom hanterar det. Och: kan vi inte ta undantagsbestämmelsen här? Ja, men har ni 

verkligen gjort allt som står innan då? (R2).   

 

Att följa myndighetens uppdrag som enskild eller kollektiv beskrivs komplicerat utifrån 

förväntningar och samhällets syn på ex. funktionsnedsättningar.  

 
Vårat system att söka stöd, visar att vi är ute efter att man skall söka stöd kring 

funktionsnedsättningar. Så det är väääldigt, vad heter det, alltså det är motsägelsefullt. 

Hur vårt tankesätt bör vara som jag uppfattar det mot vad vi går ut med så det är ju en 

komplexitet att möta det på nåt sätt. Det är som om det är två olika världar…(R1). 

 

Beskrivningen ovan syftar på den förfrågan om stöd som skrivs på SPSMs hemsida. 

Organisation 

Ett spänningsfält blir synligt utifrån behovet av ett gemenskapande, tydliggörande av 

uppdrag och idégrunder samtidigt som de beskrivs hindrande utifrån den professionelle 

rådgivarens upplevelse av att möta det komplexa i en stödjande samtalssituation, i 

rådgivningsinsatser och dokumentation.  En av deltagarna förhåller sig till värdet av det 

som står utskrivet i termer av kärnvärden och reflekterar: 

 
Där tror jag att det uppdraget som vi har att vi skall stödja för en likvärdighet och att 

alla skall nå sina mål efter sina förutsättningar och så, det tilltalar mig att den här 

myndigheten har uppdraget att vara en stödjande myndighet att kunna vara med i en 

stödjande process (R3). 

 

Samtidigt beskrivs de värderingar som ligger till grund för organisation och myndighetens 

existens som viktiga och grundläggande för både yrkesval och tankar om den egna 

professionen, men även i avsaknad av en myndighetsövergripande tydlighet.  

 
Det här står vi för, det här jobbar vi för. För då tänker jag att det är lättare, om det 

fanns en större tydlighet, skulle det också vara lättare för mig som rådgivare att: då 
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accepterar jag det. Men litegrand får man känna in lyssna in anpassa sig och försöka 

hitta sin väg mellan grynnor och skär (R5). 

 

En upplevd otydlighet som blir synlig på flera nivåer i organisationen 

 
Ja en del av det som påverkar, ja som påverkar en mer i teamets arbete och 

osäkerheten. För det ger också en massa känslor… men dom gör så och hört mycket, 

men ska… och så. Och ju mer pressad man är ju mer känslig är man för orätt ska man 

kalla det för… olikheter, otydligheter mmm. Tror jag (R5). 

 

Sammanfattande kommentar 

Även under denna rubrik kommer frågan om dubbelhet och förståelse av de interna och 

externa processerna fram. De lyfts utifrån olika exempel där dokumentation och språkande 

får stå för olika kunskapsgrunder och etiska val, men också i förhållande till 

förändringsprocesser. Förändringsprocesser som rör både organisationens inre arbete och 

det arbete som utförs externt. Ibland beskrivs krockar i hur de idéer man själv omfattas av 

inte alltid får plats i det som presenteras på intern organisationsnivå. Flera av deltagarna 

beskriver även i detta sammanhang olika behov som analyseras utifrån exempelvis 

Styrdokument och dokumentation. Dessa utgör en viktig faktor i ett komplex och ofta 

oförutsägbart arbete och arbetsprocesser, där mötet och behoven utifrån dem som uppbär 

stöd förväntas utgöra grunden för hur dessa processer framskrider och utvecklas. Ett arbete 

som innebär olika dilemman och etiska val. Det är i flera av berättelserna tydligt att 

kärnvärdena så som de står framskrivna i de olika styrdokumenten utgör en viktig del och 

svarar upp mot ett behov av en gemensam grund att utgå ifrån. Denna grund säger sig 

deltagarna omfattas av och den har också varit en del i att man sökt sig till yrkesrollen, 

samtidigt som en större tydlighet i hur den blir synlig och användbar i hela organisationen 

efterfrågas. 

 

Kort resultatsammanfattning 

Resultatet visar sammanfattningsvis på ett antal spänningsfält i arbetet som rådgivare. 

Dessa beskrivs utifrån kunskapsutveckling, yrkessocialisation och yrkesetik som en 

dubbelhet. Denna synliggörs utifrån dels ett historiskt perspektiv, dels utifrån tolkningar 

och genomförande av ett myndighetsuppdrag på samtliga nivåer inom organisationen 

såsom individ, kollektiv och organisation. De spänningsfält som tydligast framstår utgår 

från frågor kring vad som i berättelserna benämns kärnvärden och värdegrund. 

Spänningsfälten uttrycks mellan upplevt behov och syn på yrkesutövande i förhållande till 

de förväntningar man uppfattar på lärande och styrning från organisation. Det uttrycks i 

termer av styrning i förhållande till frihet, ramar och ansvar samt likhet och olikhet. 

Faktorer som i resultatet utgör exempel på sammanhang och verktyg där spänningsfält blir 

synliga: 

- Dokumentation, språkbruk och styrning utifrån ett lärande respektive 

effektinriktat skrivande.  

- Processkartor och genomförande av arbetsprocesser. 

- Synen på specialist respektive generalist i rådgivarrollen.  

- Perspektivtagning utifrån ett gemensamt lärandefokus i en samtalspraktik. 

 

Dessa kommer utifrån de tre nivåerna Individ, kollektiv och organisation att diskuteras i 

följande avsnitt under rubriken resultatdiskussion. 
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Diskussion 
  

Denna undersökning grundar sig på yrkesberättelser av sex Rådgivare under en period av 

ca ett år i deras yrkesutövande. Under den inledande rubriken avser jag att förhålla mig till 

och reflektera över dels den metodiska delen av denna undersökning, dels kommer jag 

sedan i den andra delen att diskutera utifrån de teman som uppkommit och förhålla mig till 

de frågeställningar som var ingången till denna undersökning. Viktiga aspekter och 

fenomen som framträtt under arbetets gång diskuteras. I följande avsnitt reflekterar och 

diskuterar jag kring val av metod och genomförande. 

Metoddiskussion 

Mitt val att använda ett narrations- och yrkeslivshistorieperspektiv innebär att ta del av 

individers berättelser och upplevelser av i detta fall: sin yrkeslivshistoria. 

Narrationsforskning har inga förutbestämda eller givna metoder att följa. Det handlar om 

att sätta människan i centrum och att utgå från den ”sociala skapande människan i 

samhället” (Goodsson & Numan 2003, s.106). Forskaren har ett ansvar att utforma sin 

metod så att den bäst svarar mot syfte och frågeställning. Narrationsforskning handlar om 

att få förståelse för upplevelser vilket också är grunden i denna studies frågeställning 

(Webster & Mertova 2007).  

 

Att lyssna till personers egen ”rekonstruktion” av sina levda erfarenheter och att sätta dessa 

i ett sammanhang, i detta fall ett yrkesliv, ger både berättaren och mig som lyssnare olika 

roller. I denna studie innebär det att den berättande rollen utökas till att även bli en 

forskande roll, genom att deltagarna utifrån ett givet sammanhang utforskar och berättar 

och sätter ord på de egna levda erfarenheterna i just detta sammanhang. I samtalen utifrån 

de berättelser som här är i fokus, blev detta något som flera av deltagarna beskrivit en 

upplevelse av. Det innebär även för mig som lyssnare en utökad roll genom att det för mig 

också handlar om att se det ur ett textuellt och konstruerande perspektiv i förhållande till 

undersökningen (Goodson & Numan 2003). För att möjliggöra ett djupare utbyte och en 

gemensam förståelse av skeenden måste berättelserna ses i ett sammanhang och förstås 

utifrån detta, vilket också ryms inom ett hermeneutiskt tolknings- och förståelseperspektiv 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta innebär att olika sammanhang och delar i 

berättelserna i mötet med mig som lyssnare och medberättare kan ses i relation till en 

helhet. Sammanhang som innefattas av rådgivares roll i organisation, praktiskt utövande 

och aktiviteter såväl som i ett samhällsperspektiv. Samtalen och berättelserna pendlade 

också mellan dessa nivåer eller perspektiv. De blev en del av hur deltagarna förstod och 

berättade om olika händelser och val i den egna yrkeslivshistorian.  

 

Det faktum att jag själv är en del av den verksamhet och det sammanhang som utforskas 

ger ytterligare möjlighet till gemensam förståelse, vilket i sin tur inneburit möjligheter till 

ytterligare fördjupade diskussioner med fokus på den yrkesvardag vi delar. Mina egna 

erfarenheter och förförståelse är utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt en styrka i 

sammanhanget och en viktig del i tolkning och förståelseprocess (Alvesson & Sköldberg 

1994). Som lyssnare och forskare har detta också ställt särskilda krav på mig, framförallt i 

frågandet och drivandet av samtalen genom att medvetet ta ett steg tillbaka och att låta 

”berättelserna tala”. Att med andra ord ställa mig ”utanför mig själv” och att inte föregå i 

frågandet utan att invänta det som berättas och utgå från det. På samma sätt har det varit 

ett viktigt förhållningssätt i tolkning och analysarbete. Där har betydelsen av det andra 

samtalstillfället: gruppsamtalet, inneburit ett tillfälle att kunna pröva och i den mån det är 
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möjligt säkerställa de tolkningar, analyser och ytterligare frågor som uppkommit. Att 

deltagarna också har en vana att själva samtala och att leda samtal kan vara en stödjande 

faktor i framförallt de gruppsamtal som genomförts i de gemensamma analyser eller 

frågeställningar som då kommit upp.  

 

Att vara en del av den arbetsprocess som genom yrkesberättelserna synliggörs innebär en 

annan relation mellan forskare och respondent än om jag inte haft en kännedom inifrån 

verksamheten. Detta kan också innebära att detta förhållande begränsar deltagarna i sina 

uttryck. Denna fråga lyftes i samband med det första steget att söka deltagare för studien, 

kommentarerna blev då att detta av deltagarna ansågs som en tillgång. Även efter samtalen 

reflekterades över detta, men då i termer av önskan om att fortsätta denna typ av samtal. I 

samtalen gavs möjlighet att samtala och utforska något vi har gemensamt, vilket kan 

jämföras med det som beskrivs i termer av styrka i kollegiala samtal och därigenom en 

nyttofaktor i våra samtal, när det gäller tillit, fältkunskap och en delad vardag (Langelotz 

2013; Turunen & Tuovila 2012; Sundqvist 2013; Åberg 2009; Åsen Nordström 2014). 

Utifrån narrationsforskningsteorier innebär det att vi vid våra samtalstillfällen även skapar 

och fortsätter en gemensam berättelse (Goodson & Numan, 2003; Johansson, 2005). Kvale 

(1997) tar upp att vikten av tillit i en intervju – och samtalssituation kan vara en del av att 

skapa tillit både inför och i själva samtalandet. I en yrkesroll där sakkunskap såväl som 

fältkunskap är en stor del av det som beskrivs som grundläggande för anställning och 

utövande ser jag, i detta fall, att min förkunskap och vårt delade arbetsfält är en tillgång. I 

samtalen delar vi vår occupational lifestory genom den del av berättelserna och 

livshistorieberättandet som är vår gemensamma kontext utifrån just denna studie. Metoden 

har gett möjlighet till att fånga och representera uppfattningar och upplevelser av dem som 

själva utför arbetet (Goodson & Numan 2003; Johansson 2005; Kvale 1997; Webster & 

Mertova 2007). Den har också skapat möjligheter att synliggöra kritiska punkter i 

yrkesrollen och i organisationen, vilket i sin tur gör det möjligt att utveckla just dessa.  

 

Metoden gör det dessutom möjligt för deltagarna att se, höra och förstå sina egna 

erfarenheter och upplevelser genom att ta del av transkription och föra ytterligare samtal 

kring sina berättelser. För mig har metoden erbjudit tillfällen och möjligheter att se 

organisation och yrkesroll belyst utifrån andras förståelse och berättelser. Det har inneburit 

möjligheter till nytt lärande genom fördjupade diskussioner kring yrkesrollen och dess 

utövande i förhållande till myndighetens uppdrag såväl som mötet med dem som 

efterfrågar stöd, men även i förhållande till frågor om organisationsutveckling stort. Genom 

att ta del av berättelserna har en kunskapsutveckling gjorts möjlig för mig själv. Fortsatt 

arbete utifrån resultatet av denna studie har också möjliggjorts, vilket innebär ökade 

kunskaper om och för organisationen i ett fortsatt utvecklande arbete. 

Intervjusamtalen 

Under samtalens gång framstod ibland fenomen som bägge parter noterade. Språkliga 

begrepp var ett sådant, i första hand beskrivet i valet att förhålla sig till 

dokumentationssystem och de förväntningar och krav detta upplevdes ställa på deltagarna. 

Några kategorier som framstod under analys och tolkning är till viss del överensstämmande 

med delar av de frågeställningar som finns i frågemanual. Dessa kan till viss del ses ha lett 

in diskussionerna och svar till vissa områden, men i de flesta fall togs de upp av deltagarna 

själva och i andra resonemang än där frågan fanns i frågemanualen.  

I denna undersökning kan samtalen och berättelserna innebära att det som utgör grunden i 

yrkeslivsberättelse innefattar delar som skulle kunna benämnas utifrån en tematisk 

livshistoria. Den senare innefattar episodiska delar av livshistorien och som kopplade till 
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ett visst tema. Jag ser att en kombination av dessa bägge i viss mån skapas i samtalet och 

utifrån mina frågor. 

Att erbjuda det skrivna av det sagda 

Genom erbjudandet till deltagarna att läsa utskrifterna från såväl individuella- som 

gruppsamtal gavs möjlighet att i efterhand kommentera eller fråga. Inga direkta frågor 

ställdes men i ett flertal fall kommenterades upplevelsen av att läsa sin egen berättelse i 

skriven text gav nya insikter om sitt eget sätt att tänka och förstå sin yrkesroll. För några 

har vissa begrepp framstått tydligare eller blivit synliga just i läsningen av det egna 

samtalet. Andra har beskrivit att den egna utvecklingen och det egna lärandet synliggjorts 

mellan det första individuella samtalet till tidpunkten för gruppsamtalet. Det visar att 

metoden möjliggjort lärande och förståelse av de egna erfarenheterna som både (t.ex. 

Goodson & Numan 2003; Johansson 2005; Webster & Mertova 2007) beskriver att 

narrationsforskning erbjuder. Att erbjuda transkriptionen av samtalen för läsning gav också 

möjlighet att i gruppsamtalen tillsammans reflektera över det som uppkommit i de 

individuella samtalen. En reflektion över det inre upplevda till ett yttre betraktande av text 

som i ett hermeneutiskt perspektiv innebär att kunna betrakta och förstå delar av berättelsen 

utifrån en helhet. Det innebar för mig ett steg i att urskilja och utforska skillnader och 

likheter i uppfattningar och upplevelser, samt att fördjupa gruppdiskussionerna för oss alla. 

 

Resultatdiskussion  

Jag reflekterar och diskuterar här utifrån de huvudfrågeställningar som var ingången till 

denna studie i förhållande till vad som genom resultatet för mig blivit synligt. Genom 

berättelserna som utgör grunden i undersökningsmaterialet har det tydligt framträtt tre 

nivåer ur vilka rådgivare förstår och genomför sitt yrkesuppdrag. Dessa är individ, kollektiv 

och organisation, vilket sammanfaller med hur det specialpedagogiska kunskapsfältet 

beskriver sitt yrkesområde och systemteoretiska grund. Det är också de tre områden som 

utgör grunden för att bygga social identitet (Berger & Luckman 1967; Jenkins 2008). 

Forsell och Ivarsson Westberg, (2014)  i sin tur lyfter dessa områden utifrån hur 

organisationer och administrativa system skapas.  

  

Vad som utifrån Webster och Mertova (2007) beskrivs som ”needs”, blir i denna studie 

genom berättelserna synliga som behov på flera nivåer i organisationen SPSM. Behov 

synliggörs på individuell nivå i de specifika yrkesberättelser som utgör underlaget. Behov 

blir också genom berättelserna synliga för hela kollektivet rådgivare men också på en mer 

övergripande nivå även på organisation- och myndighetsnivå. De behov som synliggörs 

grundar sig i sin tur på hur man förstår och upplever sitt yrkesuppdrag. I resultatet 

framkommer hur de olika nivåerna individ, kollektiv och organisation står i beroende- och 

påverkansförhållande tillvarandra. Diskussionen förs också utifrån dessa med början på 

individnivå. 

Individ 

Studien visar på ett spänningsfält mellan upplevt behov och syn på yrkesutövande i 

förhållande till de förväntningar man uppfattar på lärande och styrning från organisation, 

men också från omvärld i meningen dem man möter i det direkta insatsarbetet. Det har 

utgjort en central del i situationerna deltagarna berättat om och varit tydligt i samtalen. Här 

spelar även det symboliska kapital som beskrivs utifrån förväntningar på SPSM, in som en 

faktor att förhålla sig till. Ett symboliskt kapital som har sin grund i det direkta 

myndighetsuppdrag som ligger till grund för myndighetens existens. Det innefattas av det 
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uppdrag och de kunskaper kring funktionsnedsättning i förhållande till lärande och ett 

likavärdeperspektiv som beskrivs av rådgivare i berättelserna. Det skrivs också fram i 

myndighetens styrdokument i form av kärnvärden som likvärdig utbildning, respekt för 

individen, delaktighet och tillgänglighet. Behovet och nyttan av ett sådant symboliskt 

kapital uttrycks, både som värdegrundande i det interna arbetet såväl som att omfattas av 

och vara en del i det enskilda arbetet externt. Ett yrkesuppdrag som synliggörs i 

rådgivararbete och som i berättelserna problematiseras ur ett historiskt perspektiv och 

genom förhållandet specialist respektive generalist.  

 

Det spänningsfält som i studien framkommer mellan olika sätt att förhålla sig i en 

rådgivande och handledande roll, med det handledande samtalet som verktyg, stämmer väl 

överens med den diskussion som pågår inom forskning på området se (Cherry 2012; 

Handal 2007; Halse, J. Malfroy 2009; Holloman & Yates 2013; Morris 2010; Nilsson & 

Wictor 2012; Åsén Nordström 2014). Det synliggjörs i uppfattningar om likheter och 

olikheter mellan rådgivare och i vilka aktiviteter som väljs och används, men där likheten 

är det som sägs överväga. Detta spänningsfält kan även förstås och jämföras med vad 

Jenkins (2008) skriver om likhet och olikhet i förhållande till identitet och gruppidentitet. 

Likhet är det som skapar och utgör ”gruppens” kärna och gruppens identitet. Då det utgör 

en del av gruppidentiteten får behovet av likhet därför en betydelse av att tillhöra eller inte 

tillhöra gruppen. I termer av ”rätt och fel” som en av deltagarna uttrycker det. Det skapar 

också sin motsats i det som inte är ”gruppen” och innebär identifikation av ”andra”. (s. 10-

11, 104-105). Min upplevelse av vad rådgivarna i studien beskriver är att det redan i det 

första steget för stödinsats i den till SPSM insända förfrågan och det första orienterande 

samtalet blir tydligt när olika perspektiv, förståelse och därmed förväntan på innehåll 

skiljer sig åt. Denna skillnad kan också utgöra det verksamma i det fortsatta samtalandet. 

Det är denna som prövas, reflekteras över och skapar nya frågor att gemensamt förhålla sig 

till. Bladini (2004) liksom Sundqvist (2012) skriver om dessa processer och gör det utifrån 

vilka olika perspektivtagande de samtalande tar i förhållande till vem och vad man utgår 

från i samtalet.  

Kunskapsutveckling 

Studien visar att kunskapsutveckling kan ses utifrån flera perspektiv genom de 

yrkesberättelser som här utgör grunden. Att bygga på sin yrkeshistoria utifrån såväl egna 

behov av ökad kunskap där upplevelsen är att man inte räcker till, eller att intresset ökat 

för olika frågor som specialpedagogik eller lärande i stort på ett djupare plan är en. En 

annan är organisationers behov av ökad eller förändrad kompetens. Många beskriver behov 

av vad jag kallar handlingsvägar till nuet, där det kan handla om att tvingas lära nytt. En 

annan och i viss mån styrd eller tvingande del kan utgöras av det organisationen förväntar 

sig i både idé och tanke och som blir synligt i dokumentationssystem och processkartor 

över olika arbetsprocesser. Det beskrivs av flera som något där överensstämmelse med det 

egna sättet eller de egna kunskaperna och kompetensen inte alltid innefattas av samma 

idéer.  

 

Här skapas ett spänningsfält och konflikt mellan organisationens styrningsverktyg som 

exempelvis dokumentationssystem och processkartor i strävan mot en likhet å ena sidan, 

samt rådgivares processinriktade arbets- och yrkeskunskaper å andra sidan. 

Yrkeskunskaper som grundar sig på specialpedagogik och tanken om ett gemensamt 

lärande ur ett lika- värdeperspektiv, vilket understryks av samtliga intervjuade. Det 

beskrivs ofta i samband med en dubbelhet i språkbruk och förståelse i föreskrivet 

dokumentationssätt och i förhållande till arbetet ute på fältet. Det kan innebära en risk att 
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det lärande som dokumentationssystemet ger utrymme för inte motsvaras av det lärande 

som rådgivare önskar skall bli synligt inte framhålls. Detta kan jämföras med vad 

Strömberg (2010) beskriver utifrån projektidentiteter respektive prestationsidentiteter. 

Dessa ser jag beskriva två poler som möts när individers yrkesidentitet och de teorier och 

ideér om kunskap och lärande som byggts upp genom studier och tidigare erfarenheter 

möter de förväntningar och den kunskapssyn som ligger till grund för en organisations 

uppbyggnad och, som i detta fall ett statligt myndighetsuppdrag. Även om detta uppdrag i 

stort överensstämmer med rådgivarens egna ideal. Dessa olikheter eller spänningsfält 

påverkar alltså arbetet även på individnivå och kan ibland uttryckas som kritiska händelser 

när de utgör en punkt där den egna tanken om yrkesutövandet utmanas och val som inte 

annars skulle göras görs. Tankar som också kan utmanas genom mer övergripande 

kompetensinsatser på regional nivå såväl som på myndighetsgemensam nivå.  

Kritiska händelser 

När det specialpedagogiska arbetet hos rådgivare grundar sig på tankar och idéer kring 

lärande och kunskap som inte motsvaras av de idéer som ligger till grund för hur 

organisation och styrsystem skapas beskrivs i berättelserna ibland som brytpunkter. Ett 

uttryck för det som inte går att styra, och som gör att nya val måste göras, både medvetet 

och omedvetet (Goodson & Numan 2003; Webster & Mertova 2007). Dessa kritiska 

händelser synliggörs i berättelserna från vägen in i yrkesrollen fram till den yrkesroll man 

idag innehar. En strävan av att idag få dessa delar att sammanflätas och att fylla eller skapa 

den mening som upplevelsen av yrkesidentitet såväl som det symboliska kapital rådgivare 

i myndigheten ser och upplever förväntningar på, är en del av samtliga berättelser. Här 

skapas ett spänningsfält som innebär att styrmedel och gemensamma reflektioner av den 

enskilde såväl som i gruppen behöver prövas och problematiseras tillsammans.  

Utmaningar i en samtalande praktik 

I intervjusamtalen är det dokumentationen som först berättas om när frågor om språk och 

begrepp tas upp och inte i första hand språkets betydelse i samtalssammanhang. För mig 

var det en överraskande del av resultatet att språk och yrkesspråkliga begrepp så tydligt 

sammanfördes med dokumentation och att denna har en så central plats i yrkesutövandet. 

Det belyser som jag ser det vilket utrymme det tar i rådgivares språkliga yrkesvardag och 

visar på dokumentationens betydelse för yrkesutövandet. Det kan också ses som en 

utmaning att förhålla sig till i ett fortsatt utvecklande arbete.  

 

Deltagarna i denna studie ger samtliga uttryck för språkets betydelse för arbetets 

genomförande. Språkliga begrepp och språkets användning i mötet med dem som uppbär 

stöd från rådgivare belyses ur ett lärandeperspektiv och speglar i viss mån den ambivalens 

som uttrycks vad gäller generellt respektive specifikt stöd. Men också i förhållande till ett 

myndighetsuppdrag. Förståelse och utförande av de yrkesmässiga handlingarna uttrycks i 

flera av berättelserna som bundet av i vilken kontext det sker. Sammanhanget är själva 

mötet och det som innefattas av själva stödinsatsen, där ett förhållningssätt till språk och 

begrepp beskrivs i förhållande till myndighetsspråk och ett inre och ett yttre språk. Här 

talas om en medvetenhet att möta dem som uppbär stöd ”där de är”. Det berättas om som 

en viktig del i den samtalande praktiken. Rådgivarens roll och språkliga perspektivval kring 

lärandefokus har tidigare tagits upp kring valet av insatser i förhållande till råd och stöd. 

Hur sådana val synliggörs genom språket i en samtalspraktik har inom dagens forskning 

belysts av många (Cherry 2012; Halse, J. Malfroy 2009; Handal 2007; Holloman & Yates 

2013; Morris 2010; Nilsson & Wictor 2012; Åsén Nordström 2014). Min reflektion är att 

det i lika hög grad handlar om var varje enskild ”rådgivare är” och vad som ligger till grund 
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för de språkliga val som görs. Det innebär för respektive rådgivare att ”ge ord åt det 

individuella såväl som det kollektiva” (Johansson 2005, s. 51).  

Kollektiv 

I studien framkommer uttryck för att likhet är det övervägande i förhållande till olikhet. 

Det för in kollektivet och organisationen i sin helhet med styrning och uppdragets roll i 

detta sammanhang. Berättelserna visar hur det skapar trygghet i mötet med världen utanför, 

”de andra”, i en parkonstellation av rådgivare, där olikhet annars kunde ”ställa till det”. På 

samma sätt kan också kontroll av varandra inom gruppen beskrivas och förstås (Berger & 

Luckman 1967; Jenkins 2008). En kontroll i önskan att göra rätt och skapa likhet men som 

i kollektivet tar tid och energi att förhålla sig till och som skapar osäkerhet. 

 

Den osäkerhet som skapas genom ökad och mer styrande kontroll som upplevs från 

organisation genom förändrad och ökad administration och dokumentation är ytterligare 

en faktor som påverkar (Forsell & Ivarsson Westberg 2014). En del av de uppgifter som 

tidigare utfördes av särskilt anställda administratörer utförs idag av rådgivare själva. Det 

genomförs i förändrade dokumentationssystem och i termer av lärande, vilka samtidigt 

skall utgöra underlag för effektmätning och säkerställande av att utföra ”rätt saker”. Jag 

kan utifrån den dubbla avsikten ett sådant dokumenterande innefattas av se att det utgör en 

orsak till det spänningsfält som uppstår. Författarna talar om en ”administrativ amatörism” 

(s. 189), och syftar då också på verktyg och företeelser av mer rapporterande och 

samordnande karaktär. Det kan i sin tur kopplas till skapandet av aktioner och val av 

handlingar till en kultur i (ständig)förändring. En förändring som sker dels inom 

organisationen och hos varje individ samtidigt som samhällsförändringar och politiska 

beslut skapar behov på förändring i sin tur.  

Kunskapsutveckling 

För kollektivet blir kunskapsutveckling också en fråga om socialisationsprocessen som 

ständigt pågår i yrkesrollen, en yrkessocialisation. Den präglas av de tidigare nämnda 

projekt- respektive prestationsidentiteter beskrivna av Strömberg (2010), som i 

berättelserna syns i förhållandet mellan genomförande av insats och dokumentation. Det 

skapar ibland motsättningar inom kollektivet beroende på hur man upplever sig omfattas 

av de idéer och tankar dokumentationssystemet grundar sig i, men också för individen själv 

i sitt yrkesutövande. Det innebär frågor som ständigt aktualiseras i val av dokumentation, 

begrepp och även aktioner i ett direkt arbete. De aktualiseras också var gång nya 

medarbetare kommer in oavsett om dessa är resultat av en medveten styrning gällande 

kunskapssyn och synen på funktionsnedsättningar och specialpedagogik från arbetsgivaren 

eller ej. Det hör också samman med hur frågor kring lärande, funktionsnedsättning och vad 

en specialistkompetens innebär har utvecklats och förändrats över tid.  

 

Möjligheten ”att utveckla färdigheter” i ett intervju- och samtalssammanhang kan genom 

Goodson och Numan (2003 s. 235) ses som ett sätt att förstå och synliggöra det 

kunskapande som sker i rådgivares yrkesutövande. Men också i det lärande som sker i 

samverkan med kollegor i reflektioner om den gemensamma yrkesrollen och i det 

rådgivande arbete som genomförs tillsammans med dem som efterfrågat stödet. Det har 

också med frågan om att se det generella i det specifika att göra (Bron & Lönnheden 2005). 

Ur lärandesynpunkt och med perspektivtagande i mötet som fokus kan det handla om att 

”sätta sig in i vad som utgör andra personers utgångspunkter för handlande” (s. 41). Jag ser 

här klara paralleller med alla nivåer inom myndighetens organisation och i förhållande till 

förväntningar på genomförande av insatser och dokumentation. 
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Kritiska händelser 

Ibland flätas kritiska händelser eller upplevda slumpmässiga val in i en yrkessocialisation 

som sker på två plan. Dels det plan som omfattas av det kollegiala och kollektiva, dels med 

det plan som innefattas av organisation och uppdrags förväntningar på den enskilda 

individen; rådgivaren men också på gruppen som till exempel team i region (Jenkins 2008). 

Det kan förstås och förklaras i termer av karriärsocialisation och blir en del av det varje 

enskild individ ser, förstår och innefattar i yrkesrollen och dess uppdrag utifrån en hel 

yrkeslivshistoria (Strömberg 2010). Det kollektivet lär, eller de val kollektivet gör utifrån 

kritiska händelser upplevda av hela gruppen rådgivare eller i team sker i mötet med de 

processer och strategier kallade ledstänger eller processkartor som skapats på 

myndighetsnivå. Skapade som ramar och styrning till en myndighetsövergripande likhet 

och gemensam grund i utförandet av olika insatser. Tanken om att en stark form i sig kan 

skapa frihet lyfts av några samtidigt som en kritisk händelse skapas när alla inte håller sig 

till det styrda eller ifrågasätter form. Ramarna ses av flera som en del av värdegrund och 

det symboliska kapital och kunskapsvärde som tillskrivs organisationen, men att en olikhet 

i hur man omfattas av detta förekommer. Det kan förstås som en faktor som tvingar till ny 

eller annorlunda handling och där ibland förståelsen kommer efter handlingen, samt en 

andra faktor där rådgivare lär, styrs och förstår med hjälp av andra yrkesutövare. I de fall 

detta beskrivs av deltagarna handlar det ibland om diskussioner i teamet, ibland om 

mentorskap, eller i direkt utövande med annan kollega. Som en del av detta tar Morris 

(2010) upp viktiga punkter såsom både kontroll och kollegialitet upp. Även dessa faktorer 

som berör rådgivares utövande i en specialpedagogisk kontext.  

Utmaningar i en samtalande praktik 

Studien visar genom rådgivarnas berättelser flera situationer som kan förstås som 

kollektiva och kollaborativa situationer. Här är språket beskrivet som en bärande faktor för 

hur kollektivet rådgivare möts i en vad jag kallar språklig kontext inom organisationen och 

med SPSMs uppdrag och kärnvärden som ram. Behovet av ett sådant ramverk beskrivs i 

termer av kärnvärden och värdegrund. Det utgör ett spänningsfält då det ses både som en 

styrka och en nödvändighet samtidigt som det är genom denna olikhet och likhet blir 

synligt. Ett spänningsfält som har sitt ursprung både i ett historiskt- kunskaps- och lärande 

perspektiv. I deltagarnas berättelser om hur förväntan på förhållandet mellan rådgivare och 

de som uppbär stöd i en samtalssituation förstås och upplevs ser jag parallella reflektioner 

kring kollektivt och kollaborativt lärande som är överförbara på kollektivet rådgivare i en 

gemensam kunskapsutveckling.  

 

I studien beskrivs och förstås rådgivares yrkesroll som ett arbete som grundar sig på idén 

om ett gemensamt och kollektivt lärande där det handledande och samtalande inslagen 

grundar sig på ett kollaborativt handledande arbete. Framgången och nyttan av ett sådant 

arbets- och förhållningssätt vad det gäller perspektivtagning mellan de olika parterna; i 

denna studie mellan rådgivare och de som efterfrågat stöd, har inom dagens forskning 

framkommit (Cartaut & Bertone 2009; Eisenman, Pleet, Wandry, & McGinley, 2011; 

Langelotz, 2013; Turunen & Tuovila 2012). Det lyfts av Eisenman, Pleet, Wandry & 

McGinley 2011) som ett kollaborativt inriktat arbete grundat på likhet och ömsesidighet 

mellan experter. Den rådgivande rollen innebär då ett mer frågande och utforskande arbete. 

Skapandet av insatser sker i ett gemensamt reflekterande. Även detta lyfter forskningen 

fram som framgångsrikt. I enlighet med vad Sundqvist (2013) beskriver som den 

rådgivande formen av handledning: föreskrivande (rådgivande) samt icke föreskrivande 

(reflekterande) beskriver deltagarna i denna studie ett spänningsfält mellan dessa två 

former. Dessa båda utgör grunden till en tredje i enlighet med vad Sundqvist benämner 
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som det ”samarbetande samtalet” vilket öppnar upp för ett samtal med kollaborativa 

förtecken. Dessa tre former diskuteras av rådgivare, ur dels ett historiskt och samhälleligt 

perspektiv där rådgivarrollens förändring från att ha varit konsulenter med ett uppsökande 

uppdrag, till att idag benämnas rådgivare, där en förfrågan från dem som önskar stöd utgör 

grunden för arbetet. Det innebär därmed ett valbart förhållningssätt beroende på vad som 

upplevs och skapas i varje specifikt möte. 

 

Kollaborativ handledning ökar och höjer professionellas möjlighet att dela och möta 

olikhet enligt Eisenman, Pleet, Wandry, och McGinley (2011). Detta beskriver deltagarna 

utifrån det egna idealet och som önskan om en samstämmighet i tanken. Det kan också ses 

som valet mellan generellt stöd respektive specifikt, där det generella skulle kunna utgöra 

och grunda sig på tanke om ett kollaborativt och kollektivt lärande, men, utifrån specifika 

frågor och utmaningar. Former för detta behöver utvecklas ytterligare i förhållande till det 

behov av gemensam förståelse och likhet som uttrycks. 

Organisation  

Det spänningsfält som beskrivs i samtliga samtal mellan styrning, frihet och ansvar, men 

också i synen på rådgivares yrkesuppdrag skulle kunna sägas vara eller förstås som den 

kritiska händelse vilken organisationen har att synliggöra såväl som att använda sig av. 

Med andra ord kan det ses som en väg till utveckling av de aktioner eller aktiviteter som 

innefattar myndighetens uppdrag. Risken finns att det spänningsfält som genom 

berättelserna blir synlig, kan innebära konflikt på individuell, kollektiv såväl som på 

organisationsnivå och kan komplicera utförandet och påverka det symboliska kapital som 

deltagarna säger sig se och omfattas av. Det innebär i sin tur vikten av att se och använda 

sig av detta i termer av kritiska händelser och arbeta vidare med i ett utvecklingsperspektiv. 

Jag ser frågan som ett av organisationens behov att förhålla sig till, synliggjort genom 

berättelser från de som genomför den av såväl myndighet som av Forsell & Ivarsson (2014) 

benämnda kärnverksamheten.   

Kunskapsutveckling 

Studien visar på att organisationens behov eller krav på kunskapsutveckling behöver 

belysas i ett större perspektiv, där de samhälleliga idéstyrda förändringarna på politisk nivå 

ställer nya och förändrade krav. Dessa blir direkt synliga i förändring av styrdokument och 

indirekt genom att de påverkar behoven hos dem som uppbär stöd från organisationen. Det 

blir också en del av ett förändrat symboliskt kapital över tid. Vilket i sin tur ställer 

förändrade krav på yrkesutövare såsom rådgivare i det direkta arbetet. Förväntningar och 

förändringar som skall ske inom en organisation vars medarbetare och ledning till stor del 

bygger sitt yrkesutövande på traditioner och kunskapssyn som har en stark historisk 

anknytning till en tid även före Funkisutredningen. Dessa förändringsprocesser har följt 

samhällets förändrade syn på funktionsnedsättningar och tillgänglighet såväl som 

forskningens utveckling inom både lärande och delaktighetsfrågor (Goodson & Numan 

2003; Strömberg 2010). Det är frågor som starkt påverkat SPSM sedan dess start i 

dåvarande organisation SIT (2001). Frågor som även på samhällspolitisk nivå varit föremål 

för diskussioner och ny lagstiftning. Vilket också utgjort en förändring av SPSMs 

symboliska kapital över tid.  En aspekt som i berättelserna visade sig i hur en organisation 

medvetet kan styra valet av medarbetare i en mer långtgående idé och politiskt styrd 

förändring, t.ex. med vilken utbildningsinriktning man söker nya medarbetare. 

 

I studien har två, som jag valt benämna: nivåer, av förståelse synliggjorts. Den första utgörs 

av en mer generellt beskriven förståelse som grundar sig på och beskrivs i en kollektivt 
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uttalat idé- och uppdragsbunden kontext. Ett slags överenskommen ”sanning” eller 

nulägesuppfattning av yrkesroll och yrkesutövande på övergripande organisationsnivå. Det 

kan ses utgöra en del av vad som kan benämnas symboliskt kapital och därigenom som en 

del av att tillhöra en kollektiv identitet (Strömberg, 2010; Jenkins (2007). Den är uttryckt i 

styrdokument och skrivs som kärnvärden och värdegrund. Denna kontrasteras och flätas 

samman i själva utövandet, i de insatser, handlingar och aktioner som det direkta mötet 

med dem som efterfrågat stöd innebär. Men också kollegor i mellan vid själva utövandet 

eller i planeringen av genomförandet och blir på så vis kopplad till yrkessocialisationen.  

 

Den andra nivån blir synlig dels när berättelserna inriktar sig på den språkliga delen av 

arbetet i form av dokumentation och dels i det som mer beskrivs utifrån en praktik: det 

direkta samtalet i mötet. Rådgivares förståelse av den egna kunskapen i förhållande till de 

handlingar som föds eller skapas i stunden är utgångsläget. Utifrån denna förståelse finner 

rådgivare ingen naturlig eller given plats och uttryckssätt sätt att få in i den dokumentation 

som deltagarna upplever förväntas av organisation. Här uppstår ett spänningsfält mellan 

det interna och externa arbetet. Berättelserna synliggör ibland önskan om att beslut ska 

följas för att det annars hindrar möjligheten att gå vidare. Det föder frustration hos 

deltagarna då frågor många gånger ”ältas” och man fastnar i frågor om form som redan är 

beslutad och önskan om att ägna sig åt innehållet för att komma framåt uttrycks. Här syns 

en av de olikheter som stör strävan mot likhet. Jenkins (2008) skriver utifrån 

grupptillhörighet om likhet och olikheter som, alltid något i förhållande till något annat. 

 

De insatser som blir resultatet av överenskommelser som görs grundar sig på den 

kompetens och värdegrund rådgivare beskriver utifrån det specialpedagogiska 

kunskapsområdet och myndighetens uppdrag, styrdokument och i verksamhetsplan 

uttryckta ledord. Systemet där dessa insatser dokumenteras kan inte ses som enbart skapat 

för effekt och mätbarhet. Frågan om dokumentation har en central roll i berättelserna. 

Dokumentation beskrivs ur flera olika aspekter där lärande, utveckling, såväl som 

organisationens styrning och mätbarhet är tydlig för rådgivarna. Detta skapar en 

ambivalens och osäkerhet i genomförande, men också kritiska reflektioner om hur mallar 

och system försvårar utveckling och möjlighet till lärande. Man lär, men lär man ”rätt 

saker”? Framförallt är detta synligt på kollektiv och individnivå. När det föreskrivna skall 

möta det erfarna och det komplexa i en situation, kräver det vid varje enskilt tillfälle: att ta 

ställning och skapa innehåll. 

Kritiska händelser 

På senare år har förväntningarna på verksamheter med lärande som förtecken över tid ökat 

på att visa på effekter av arbetet i sig, vilket i sin tur skapat behov av instrument och verktyg 

för att kunna påvisa en sådan (Goodson & Numan, 2003). Detta är i linje med vad som i 

dagens forskning visar på är en utveckling i samhället i stort (Forsell & Ivarsson 

Westerberg 2014). Det kan inom ramarna för denna studie förstås som två 

kunskapsinriktningar som möts och kan också belysa det spänningsfält som beskrivs i 

berättelserna. Där önskan att svara upp mot det ena (effekt) ställs emot det lärande och 

utvecklingsinriktade arbete som ses som en stark och betydande del i yrkesutövandet. Det 

är en betydande del av yrkessocialisationen både inom kollektivet men också inom 

utbildningar och andra yrkesverksamma inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. 

Det kan förstås i termer av projekt- respektive prestationsidentiteter och i detta 

sammanhang skapa kritiska händelser eller brytpunkter.  
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Den mätbarhet och effektmätande inriktning som lyfts som inarbetad i systemet beskrivs 

som styrande och som att mäta effekter på annan (högre) nivå i organisationen än där de är 

efterfrågade och genomförda. Detta kan ses skapa ett ”glapp” mellan de olika nivåerna. Att 

resultat skapas och synliggörs på en nivå, rådgivararbetet, för att sedan förändra 

genomförande på en annan nivå som ekonomisk tilldelning och förändring av 

organisatoriska strukturer. De kontextuella och komplexa faktorerna i en rådgivarroll som 

kommer fram i berättelserna blir svåra att få fram i en effektmätande dokumentation, vilket 

gör att frågan om för vem man dokumenterar, och var effekter mäts, kommer upp i flera av 

samtalen. Detta ställer i sin tur högre krav på rådgivare och på kritisk granskning i ett 

utvecklande och lärande syfte. Det har också anknytning till vad som i flera av berättelserna 

beskrivs i termer av: ”ha olika språk” för och i genomförande och för dokumentation, även 

om de samtidigt i bägge fall beskrivs som yrkesspråk. Ett utåt riktat och ett inåt.  

Utmaningar i en samtalande praktik 

Att ett yrkesspråk finns och används beskriver samtliga, men nyanser utifrån till vem man 

riktar sig är som tidigare sagts tydligt. Det är också beskrivet som i ständig förändring och 

kopplas till samhällsförändringar och forskning, men kan också förstås ur ett kunskaps och 

idéburet uppdrag. Jag kan se att denna förändring är något man förhåller sig till, ibland 

omedvetet, ibland medvetet och som en del av processen i mötet med dem som uppbär 

stöd. Det beskrivs utifrån hur man möter upp i att uttrycka sig kring olika begrepp som till 

exempel funktionsnedsättning och inkludering.  

Sammanfattande reflektion 

I en komplex verksamhet som SPSM, som i mötet med andra komplexa verksamheter 

ligger i sakens natur att värderingar och ramar ständigt prövas och omprövas. Det sker 

genom förändringar i politisk styrning men också utifrån utveckling och nytt lärande inom 

organisationen t.ex, genom rådgivares utvecklande av den egna yrkesrollen eller studier i 

och utanför organisationen. Arbete med arbetsberättelse, analys av insatser och olika 

ärendehantering pågår ständigt och diskussioner förs på olika arenor. En arena är tidigare 

nämnda forskningsinriktat arbete. Där ges möjlighet att utforska de egna erfarenheterna 

och kritiskt granska genomförande och utfall gemensamt. I en berättelse uttryckt som att 

abstraktionsnivån behöver höjas. Det behövs också att diskussioner och kritisk granskning 

sker på samtliga nivåer inom organisationen för att kunna låta olika inriktningar, förståelse 

och kunskapande inom spänningsfältet närma sig varandra och bli för varandra synliga. 

 

De spänningsfält och den dubbelhet som framkommer i resultatet kan ses som ytterligare 

ett exempel på diskussioner som förs kring målstyrning, dokumentation och effektmätning 

i många organisationer inom offentlig sektor idag. Det överensstämmer med den utveckling 

Goodson och Numan (2003) utifrån läraryrket och svensk skola beskriver har pågått sedan 

1980-talet. Det beskrivs också som en tydlig förändring i samhället av Forsell och Ivarsson, 

Westerberg (2014). De lyfter fram en allt mer ökande administration i samhället i stort och 

inom offentlig sektor specifikt. Förändringar som grundar sig i ideér hämtade ur ett 

managementinriktat arbete med inriktning på styrning och ledning ”innefattande 

(strategisk) beslutfattande” (s. 32). De talar om framväxten av ett administrationssamhälle. 

De pekar på riskerna med att denna typ av arbetsuppgifter tar upp allt mer av arbetstiden 

och tar bort fokus från det som från början sågs som kärnverksamhet. Här ser jag en klar 

överensstämmelse med vad som framkommer i resultatet av denna studie och vad rådgivare 

berättar om. Det innebär också en risk av ökad stress och missnöje. En risk att de 

synliggjorda spänningsfält som utgör en del av resultatet ökar när krav på dokumentation 

utifrån ett effektinriktat tänkande allt mer fjärmar sig från det lärandefokus som utgör 
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kärnan i rådgivares yrkesutövande. Kan det sin tur påverka och förändra det symboliska 

kapitalet inom myndigheten? Att diskutera och reflektera över dokumentation och 

administration som ett fortsatt utvecklingsarbete kan också vara en väg att förstå hur 

organisationen idag behöver förändras för att i möjligaste mån skapa en länk mellan 

projektidentitet och prestationsidentitet.  

  

När jag hör allas berättelser om sina val och sin syn på varför man är där man är, är det inte 

slumpen jag främst tänker på. Kritiska händelser, absolut, men medvetna val utifrån önskan 

att lära, påverka och göra skillnad, för att nå en likvärdig utbildning för alla. Att uppfylla 

förväntningar från organisation och uppdrag såväl som att utifrån en gemensam 

kunskapssyn genomföra arbetet som rådgivare ser jag som en önskan hos samtliga. Strävan 

att närma det projektidentitetsinriktade till det prestationsidentitetsinriktade arbetet ser jag 

behöver utgöra en del av myndighetens fortsatta arbete. För det krävs fortsatta samtal, 

diskussioner och reflektioner om det pågående arbetet. Samtal som bör föras på alla nivåer 

i organisationen. 

  

Det är i många fall parallella processer som synliggjorts i studien, i det interna såväl som 

det externa arbetet. En synlig strävan efter en gemensam arbetsform med variation i verktyg 

och genomförande som motsvarar de frågor och de behov som finns. Ett arbete där man lär 

av varandra genom erfarenhetsutbyte och analys av det egna arbetet. Det skapar behov av 

tydliga arbetsprocesser som motsvarar den kunskapssyn och de teorier som det 

specialpedagogiska arbetet vilar på. Men också tydliga arenor där diskussioner utifrån ovan 

kan genomföras för att också ge tid åt den del av kärnverksamheten som själva ärende och 

insatshanteringen utifrån ett myndighetsuppdrag innebär.  

Fortsatt forskning 

En viktig faktor i ett fortsatt arbete är den analytiska delen av diskussionerna ovan. För 

detta krävs också kompetens att utifrån yrkeserfarenheter lyfta, problematisera och kritiskt 

granska det egna arbetet. I fler regioner och gärna tillsammans med de som efterfrågat stöd. 

Det kan också utgöra fokus för fortsatt forskning där frågorna som baserar sig på 

Aristoteliska begrepp som tidigare i denna studie tas upp utifrån handledning och 

perspektivval i ett lärandeperspektiv kan vara gällande. Vad hindrar oss från att skapa en: 

Learning aliance, med ett fokus på vad ”contextual expertise” betyder just för oss? 
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1 (8) 

 

 

Beslutad den 2 maj 2012 av generaldirektör Greger Bååth  Version 1.0 

Utvärderas 30 oktober 2014 av Nationella resursen 

Upphör att gälla den 30 april 2015 

 

 
 
Policy för Specialpedagogiska skolmyndighetens 
samlade specialpedagogiska stöd   
 

 

1. Bakgrund och syfte 
 

Syftet med den här policyn är att Specialpedagogiska skolmyndighetens samlade 

specialpedagogiska stöd ska vara likvärdigt och kunna kvalitetssäkras. 

Utgångspunkten för denna policy är myndighetens instruktion. 

 

 

2. Definitioner 
 

I den här policyn används vissa begrepp vilka definieras nedan. 

 

Förfrågan 
Skolhuvudmäns inklusive specialskolans fråga om specialpedagogiskt stöd oavsett 

frågans form eller innehåll. 
 

Kurs  
En i förväg annonserad kompetensutveckling som riktar sig till externa mottagare 

och där målgruppen i förväg kan anmäla sig till ett fastställt innehåll. Kurs avser en 

aktivitet som kännetecknas av specialpedagogiskt perspektiv och tänkande. En kurs 

kan genomföras som fysisk träff eller på distansplattformen genom ett processinriktat 

arbetssätt. En utbildningsinsats utförd inom ett rådgivningsuppdrag räknas inte som 

kurs.  

 

Konferens  
Internt eller externt initierad sammankomst för utbyte och diskussion inom det 

specialpedagogiska området. 

 

Kompetensutveckling 
Höjning av kompetensen inom en individs yrkesroll som leder till att individen 

förbättrar sina färdigheter samt utvecklar sin förståelse och förmåga att tillämpa sina 

yrkeskunskaper.  

 

 

 

 

Policy 

2012-05-02 ALL 2012/456 
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Information om undersökningen 

 

Utgångspunkten för denna undersökning är hur Rådgivare förstår och beskriver sin uppfattning 

om sin roll inom Råd och stödorganisationen på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin 

utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och 

statsbidrag. 

Stödet som erbjuds beskrivs på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida som: ” kan handla om individens 

lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi erbjuder kompletterar 

kommunernas och skolornas egna resurser.” 

Det stöd som ges genom specialpedagogiskt stöd genomförs av: Rådgivare, vilket är den yrkesbenämning som 

används för anställning. Som del i uppdraget ingår att utifrån förfrågan möta stödsökande i olika konstellationer 

och på olika nivåer inom skolorganisationen. Stor del av detta uppdrag genomförs genom samtal och olika 

former av insatser som ex. vägledning, övergripande fortbildning, distansutbildning, samverkan med 

skolhuvudman. 

Arbetet utgår från teamsamverkan där teamen har en geografisk uppdelning. Teamstorleken varierar mellan 7-9 

medlemmar och omfattar som mest 18 kommuner vardera. 

Undersökningen kommer att ha inriktning på specialpedagogiskt arbete ur ett yrkeslivsberättande perspektiv. 

Ämnet kan genom detta betraktas och förstås som relaterat till individ såväl som grupp och organisation. 

Undersökningen avser fokusera på beskrivningar och berättelser av hur uppdraget uppfattas och 

genomförs, utifrån frågan: Hur talar vi om vårt görande? 

Undersökningen kommer att ha yrkeslivsberättelser och ett specialpedagogiskt perspektiv som 

utgångspunkt där ämnet kan beaktas utifrån individ såväl som grupp och organisation. Det 

innefattar ett språkligt såväl som kollektivt lärandeperspektiv.  

Syfte 

Syftet med undersökningen är att utifrån praktikers (yrkeslivs)berättelser ta del av och försöka förstå, analysera 

och beskriva hur uppdraget som Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten upplevs, beskrivs och 

genomförs av dem som utför detsamma.  

Det föreligger idag ett behov av fortsatt utforskande kring specialpedagogiskt vägledande/rådgivande arbete. 

Detta är ett yrkesutövande som har samtal i olika former som ett betydelsefullt verktyg. Att ta del av och 

utforska yrkesutövares upplevelse och uppfattning av ett sådant arbete, i detta fall som Rådgivare på SPSM, kan 

göras genom livsvärldsberättande som en utgångspunkt. Här ges möjlighet till att se rådgivaren som aktiv aktör 

och att forma sin egen historia. I detta fall innebär det yrkeslivsberättande och möjligheten att belysa det 

generella i det kontextuellt giltiga i människors erfarenheter. Att utgå från förståelse och upplevelse är ett led i 

detta. 

 

Metod  

Insamling av empiriskt material kommer att ske genom bandade intervjuer av samtalskaraktär. De sker i två steg. 
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Steg 1. Individuella samtal på ca 1.5 tim 

Steg 2. Samtal i grupp om ca 4 medverkande från tidigare enskilda samtal. Samtalen kommer att ta utgångspunkt 

i teman och frågeställningar som framstår efter analys och tolkning av de individuella samtalen.  

Intervjuerna kommer att beröra frågeställningar kring förståelse och genomförande av uppdrag, språkliga och 

yrkesmässiga begrepp, upplevelse av arbetet som rådgivare i förhållande till uppdrag. 

Materialet kommer att analyseras, tolkas och reflekteras utifrån ett hermeneutiskt och livsberättelsegrundat 

förhållningssätt. 

Resultat 

De kunskaper och erfarenheter som utifrån resultatet blir synliga kan komma att bidra till en fortsatt utveckling 

av arbetet inom Specialpedagogiska skolmyndigheten utifrån målet: en likvärdig skola för alla.  

Det kan också komma att bli en del av ökad förståelse och utveckling av en Specialpedagogisk handledande 

yrkespraktik i stort. 

 

Undersökningsansvarig: 

Gun Nilsson 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Kruthusgatan 17 

Tel: 010 473 5308 

Gun.nilsson@spsm.se 
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Förfrågan angående deltagande i undersökning kring professionellas upplevelse och 

uppfattning om sin roll som Rådgivare och samtalspartner. 

 

 

Under vårterminen 2014 kommer undertecknad att genomföra en undersökning med 

utgångspunkt i Rådgivarrollen på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

 

Undersökningen avser fokusera på beskrivningar och berättelser av hur uppdraget uppfattas och 

genomförs, utifrån frågan: Hur talar vi om vårt görande? 

Undersökningen kommer att ha yrkeslivsberättelser och ett specialpedagogiskt perspektiv som 

utgångspunkt där ämnet kan beaktas utifrån individ såväl som grupp och organisation. Det 

innefattar ett språkligt såväl som kollektivt lärandeperspektiv.  

 

Syftet med undersökningen är att utifrån praktikers (yrkeslivs)berättelser ta del av och försöka 

förstå, analysera och beskriva hur uppdraget som Rådgivare på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten upplevs, beskrivs och genomförs av dem som utför detsamma.  

 

Att delta i undersökningen innebär att medverka i bandade enskilda samtal/intervjuer på ca 1,5 

timma per person. Dessutom planeras gruppsamtal vid två tillfällen på ca 2 tim. vardera, med 

deltagare av de tidigare samtalen/intervjuerna uppdelade på ca 4 vid varje tillfälle. 

 

De uppgifter som kommer fram under arbetet kommer inte att kunna härledas till medverkande 

personer. Anteckningar, band och utskrifter kommer att förvaras enligt för vetenskapliga 

arbeten gällande sekretess och etiska regler. 

Innan arbetet slutförs ges möjlighet att ta del av materialet som berör de intervjuades medverkan 

i arbetet. Möjlighet ges också att ta del av det färdiga materialet när arbetet är slutfört. 

Medverkan är helt frivillig och kan avlutas närhelst så önskas. 

 

Vid frågor kontakta gärna: 

 

Gun Nilsson 

Rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Tel: 010 473 5308 

Gun.nilsson@spsm.se 
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Svarsblankett 

 

Om du vill delta i undersökningen var vänlig bekräfta med ditt namn nedan. 

mailto:Gun.nilsson@spsm.se
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Jag har muntligen och skriftligen informerats om undersökningen som beskrivs i texten i 

medföljande material. 

Jag har informerats om att jag när jag önskar avbryta min medverkan utan närmare förklaring. 

 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

 

Datum 
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Bilaga 8. 

Intervjuguide; Yrkeslivsberättelser i en rådgivarroll 2014 

 

 

Teman Samtalsunderlag/intervjufrågor 

Bakgrundsuppgifter Kön, ålder, utbildning, antal år i yrket, antal 
år på arbetsplatsen 

Uppdraget Förväntning, upplevelse och förståelse av 
uppdraget idag? 
Förändring över tid? 
a/ för dig som individ 
b/ för organisation 
(c/ upplevelser likheter –olikheter i 
utförande) 

Kritiska punkter – viktiga händelser a/ som påverkat dig 
b/ hur? 

Språkande- begrepp a/ ses vissa begrepp tydligare än andra att 
förhålla sig till? Vilka? 
b/ hur? 
c/ hur blir de synliga? 
d/ när? 

 

 

Guiden är tänkt som ett underlag för samtalande och berättande. Teman och frågor skall ses 

som stödjande för innehåll kopplat till undersökningens frågeställningar och inte som rena 

intervjufrågor. 
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Samtalsunderlag gruppsamtal för eget bruk. 

 

- Ingången i yrket reflekteras över som processer direkt och indirekt styrda av olika avgörande 

händelser och val. 

- Kritiska händelser något som endast kan definieras i efterhand. 

Både personliga och kollektiva ex i organisation. Positiva i ett lärandeperspektiv. Jag ser bägge 

varianter.  

- Påverkansfaktorer i yrkessocialisation-  

- Möta nya situationer, tvingas lära nytt att det man tror sig veta inte räcker. Emotionellt 

påfrestande.  

- Brytpunkter som alternativa handlingsvägar till nuet. 

- Valhandlingarna utifrån medvetenhet om valalternativ. Här blir våra olikheter synliga. 

Valsituation efter individens subjektiva medvetande. Vad betyder det för den likhet vi 

eftersträvar? 

- Olika nivåer på brytpunkter: 

- 1. Valet av genomförandefokus Råd, stöd, föreläsande mm. 

- 2.  Synen på yrkesroll –specialistroll. Medskapande ur ett delaktighetsperspektiv. 

- 3. Förändringar i organisation och val att skapa rum och handlingsutrymme i den. 

Olikheter och likheter utifrån två olika aspekter. 

1. Den i förhållande till organisations styrning genom dokumentationsfokus och mötet 

med praktiken. 

2.  Den i synen på utövande, genomförande och förhållningssätt uttryckt genom råd, stöd 

och frågande. Ett antingen eller?  

Även specialist och generell kompetens diskuteras som något i förändring 

Styrning och Lärande i organisation. Teori och praktik. 

- Social identitet – yrkesroll och självbild. Förväntan. 

- Uppfattningar och handlingar som syns i berättandet utifrån kollektiv och individ. 

Vem man vill vara och bevara, hur man ser på andra.  

- De reflexiva aspekterna, att veta vad man gör och varför man gör som man gör. 

- Kapital: Kunskap, erfarenhet kollektivets symboliska kapital. Hur ser vi på det? 

- Skolkulturens för yrkesutveckling? Hur ser det ut för oss? I förhållande till skola och 

vår organisation? 
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