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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka några specialpedagogers beskrivningar, erfarenheter och 

resonemang av handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg. Studien hade en 

kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik. I 

studien intervjuades tolv specialpedagoger. Studiens ramverk hade tre teoretiska 

utgångspunkter, specialpedagogiska perspektiv, sociokulturellt perspektiv och 

professionsteori. Teorierna användes som verktyg för att bättre förstå specialpedagogernas 

beskrivningar, erfarenheter och resonemang av handledning som professionellt verktyg. 

Tidigare studier om handledning visade på att handledningsfunktionen kännetecknas av 

osäkerhet kring handledningssituationen. Våra resultat visade att specialpedagogerna ofta 

uttrycker sig i linje med ett relationellt perspektiv och att de genom den specialpedagogiska 

handledningen vill fokusera på främjande och förebyggande arbete snarare än åtgärdande av 

den enskilda individen. Studiens resultat visade att specialpedagogerna lyfter fram både rollen 

som kvalificerad samtalspartner och rådgivare och att dessa kompletterar varandra. 

Bemötande och förhållningssätt genomsyrar specialpedagogernas reflektioner om 

specialpedagogisk handledning. Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare handlar 

till stor del om specialpedagogernas egen relationskompetens vid handledning enskilt och i 

grupp. Det handlar om fingertoppskänsla i hur man använder relationskompetensen i 

kombination med struktur, ramar och olika samtalstekniker. Det framgick även att det finns 

ett behov av att förskolechef/rektor ger ett tydligt mandat för specialpedagogens handledande 

roll. Vi kunde se att det finns ett behov av att stärka specialpedagogens professionella roll och 

detta kan ske genom ökad legitimitet till yrket. Genom denna studie drar vi slutsatsen att 

handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg kan vara ett sätt att utveckla den 

pedagogiska verksamheten i förskola och skola. Vi tror att framtida forskning inom detta 

område kommer att ha stor betydelse för denna utveckling.  

 

Nyckelord: handledning, kvalificerad samtalspartner, kategoriskt perspektiv, relationellt 

perspektiv, sociokulturellt perspektiv, professionsteori, kvalitativ forskningsansats 
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1. Inledning 

Under vår specialpedagogutbildning på Mälardalens högskola, har vi blivit uppmärksammade 

på vikten av att som specialpedagog arbeta främjande och förebyggande. I kursen 

Kvalificerade samtal väcktes vårt intresse för specialpedagogisk handledning och funderingar 

om handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg för att utveckla den 

pedagogiska verksamheten i förskola och skola.  

Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att 

elevhälsan förväntas utgå från ett hälsobaserat, eller salutogent tankesätt i sina insatser. 

Tillsammans ska de förebyggande och hälsofrämjande aktiviteterna och insatserna skapa 

förutsättningar för förbättrad hälsa hos eleverna, vilket också påverkar möjligheten till 

lärande. Forskning och Skolinspektionens egna granskningar visar att förebyggande och 

hälsofrämjande insatser ofta kommer på undantag i elevhälsoarbetet. Istället inriktas 

merparten av elevhälsans resurser på det åtgärdande arbetet (Skolinspektionen, 2015) 

(Skollagen, 2010:800). Specialpedagogen ska i sitt professionella uppdrag arbeta främjande 

och förebyggande och bidra till att målen uppnås inom skollagen och läroplanen för den 

åldersgrupp man verkar inom (Milerad & Lindgren, 2014). I examensförordningen för 

specialpedagoger framgår det att specialpedagoger efter avslutad utbildning bland annat ska 

ha en ”fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda” (SFS 2007:638 s.5). Specialpedagogen ska 

kunna analysera och medverka i förebyggande arbete samt undanröja svårigheter och hinder i 

olika lärmiljöer. Det är viktigt att stärka samarbetet mellan vuxna för att lyckas i 

elevhälsoarbetet kring främjande och förebyggande. Specialpedagogisk handledning är en av 

många arbetsformer för att nå detta (Sundqvist, 2012).  

Forskning visar att intresset för handledning växer, samtidigt som det finns ett behov av mer 

kunskaper och erfarenheter kring verktyget handledning (Bladini, 2011). Handledning kan 

betraktas som en viktig, eller rent av nödvändig, förutsättning för professionell utveckling 

samtidigt som det saknas traditioner och teoriförankring (Bladini 2004). Studier om 

handledning, (t.ex. Sahlin, 2004; Bladini, 2004; von Ahlefeld Nisser, 2009) visar att 

handledningsfunktionen kännetecknas av osäkerhet kring handledningssituationen, och att 

handledning kan betraktas som en form av stöd för pedagogernas tänkande och handlande 

(Bladini, 2011). Vi vill med denna studie bidra till ökad kunskap kring handledning som 

professionellt specialpedagogiskt verktyg, inte minst eftersom specialpedagogers uppdrag 

som kvalificerade samtalspartner är betydelsefullt för pedagogisk utveckling av verksamheter 
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i förskola och skola. Studier som syftar till att ytterligare bredda kunskaperna om 

specialpedagogers beskrivningar och erfarenheter av handledning som professionellt 

specialpedagogiskt verktyg fyller därför en viktig funktion.  

  

 1.1 Syfte 
Vi vill undersöka några specialpedagogers beskrivningar, erfarenheter och resonemang kring 

handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg.  

1.2 Frågeställning 

 Hur beskriver och resonerar specialpedagogen kring handledningens syfte? 

 Hur beskriver och resonerar specialpedagogen kring sin professionella roll i 

handledningen? 

 Vilka möjligheter och hinder lyfter specialpedagogen med handledning som 

professionellt specialpedagogiskt verktyg? 

 

2. Bakgrund 
I bakgrunden redovisas styrdokument, tidigare forskning och teoretiskt ramverk som är 

relevant för studien.  

2.1 Styrdokument  

I Skollagens (SFS 2010:800) riktlinjer anges att skolan ska ta hänsyn till barns och elevers 

olika behov. Förskolechef/rektor beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 

fördela resurser inom enheten. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 

så långt som möjligt. Lgr11 (Skolverket 2016) ger mål och riktlinjer för hur alla inom skolan 

ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. I revideringen av 

styrdokumenten lyfts behovet att utveckla nya samarbetsformer mellan yrkesgrupper och den 

handledande rollen (SFS 2010:800). Elevhälsans insatser ska präglas av det dubbelriktade 

sambandet mellan hälsa och lärande. Elevernas hälsa har stor betydelse för deras 

skolprestationer. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan 

(Socialstyrelsen, 2016). Den samlade elevhälsan ska i och med den nya skollagen erbjuda 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk 

kompetens (SFS 2010:800). Elevhälsan ska främst arbeta främjande och förebyggande, och 

elevhälsans arbete ska som andra verksamheter som riktar sig till barn och unga präglas av ett 

barnperspektiv. Den specialpedagogiska kompetensen ska i sin tur ge handledning och 

konsultation till pedagogisk personal (Socialstyrelsen, 2016). Det är rektors juridiska ansvar 
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att ha det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet uppfyller de nationella 

målen (SFS 2010:800). Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 2016).  

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) anges att verksamheten ska bygga på 

grundläggande demokratiska värderingar. Alla som verkar inom förskolan ska främja 

aktningen för varje människas egenvärde. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse 

och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och 

därför är vuxna viktiga som förebilder. I förskolans läroplan betonas uppdraget gällande att 

möta och anpassa verksamheten efter alla barns behov och förutsättningar i förskolan. 

Eventuellt stöd ska vara utformat med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar. 

Läroplanen betonar personalens förmåga till förståelse och betydelsen av samspelet med 

barnen så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten personalen kontinuerligt 

får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter.  

Sverige har förbundit sig att ha en lagstiftning som står i överensstämmelse med 

konventionens artiklar genom att ratificera barnkonventionen. I betänkandet 

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) föreslog barnrättsutredningen att FN:s 

konvention om barnets rättigheter ska bli svensk lag (Socialstyrelsen, 2016). FN:s konvention 

om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom elevhälsan. 

Barnkonventionen handlar om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov 

tillgodosedda. Barnet bör förberedas för ett självständigt liv i samhället och uppfostras i en 

anda av fred, värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet (UNICEF, 2009). FN har 

preciserat en önskad inriktning av utbildningen och i Salamancadeklarationen anvisas ett 

inkluderande förhållningssätt till människors olika förutsättningar i utbildningssystemen. 

Elever med behov av särskilt stöd skall genom pedagogik sätta eleven i centrum och målet är 

att hitta pedagogiska lösningar, främja olikheter och ha ett inkluderande synsätt. 

Salamancadeklarationen vilar på FN:s grundläggande rättigheter om delaktighet och 

jämlikhet. I egenskap av deklaration har Salamancadeklarationen inte samma ställning som 

FN:s barnkonvention och utgör främst vägledning vid politiska beslut (UNESCO, 2006)  

År 1990 startade en ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som ledde till en ny 

yrkesexamen ─ specialpedagogexamen (Högskoleverket, 2006). Utbildningen skulle fokusera 
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mer på handledning än undervisning. Enligt examensförordningen för 2006 (SFS 2006:1053) 

ska specialpedagogen arbeta förebyggande, utveckla verksamhetens undervisnings- och 

lärandemiljöer, vara en kvalificerad samtalspartner samt leda utveckling. I den 

specialpedagogiska kompetensen ingår det att ge handledning och konsultation till pedagogisk 

personal (Socialstyrelsen, 2014). Eftersom samtal måste genomföras på olika nivåer blir det 

möjligt för specialpedagogen att arbeta förebyggande och utvecklande (SFS 2006:1053). År 

2007 reviderades examensordningen för specialpedagogexamen på avancerad nivå i och med 

det svenska högre utbildningssystemets anpassning till Bolognaprocessen. I 

examensförordningen för specialpedagoger framgår att specialpedagogen ska ha en 

"fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 

för kollegor, föräldrar och andra berörda" (SFS 2007:638 s.5).  

Sammanfattningsvis vägleder och reglerar styrdokumenten ovan förskola och skola, där 

handledning är en del av verksamheten. Styrdokumenten för förskola och skola visar på det 

dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik, sammanfattas och beskrivs tidigare forskning om specialpedagogens 

yrkesroll och specialpedagogisk handledning.  

2.2.1 Specialpedagogens yrkesroll 

Specialpedagogen ska i sitt professionella uppdrag arbeta främjande och förebyggande och 

bidra till att målen uppnås inom skollagen och läroplanen för den åldersgrupp man verkar 

inom (Milerad & Lindgren, 2014). Det har gjorts flera svenska studier som beskriver 

specialpedagogens roll. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnússon och Nilholm (2015) studie 

om specialpedagogers och speciallärares yrkesroll visar på att de specialpedagogiska 

yrkesrollerna har haft svårt att hävda sin definition av specialpedagogisk verksamhet på ett 

positivt sätt. Göransson m.fl. (2015) diskuterar även förutsättningarna för specialpedagoger 

och speciallärare att hävda denna nya yrkesroll och pekar på två faktorer som påverkar. Dels 

att yrkesrollen saknar stöd i Skollagen, vad gäller vilka som har rätt att praktisera 

specialpedagogiskt stöd. Detta innebär att yrkesrollen inte är en homogen grupp som 

representerar ett visst sätt att definiera och arbeta med skolproblem. Dels finns det andra 

yrkesroller med anspråk på likartade arbetsuppgifter som specialpedagoger och speciallärare, 

exempelvis kuratorer och psykologer som kan handleda lärarlag. Enligt Sahlin (2004) är det 
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psykologer eller kuratorer som främst har förknippats med handledning till lärare. Först under 

1990-talet började specialpedagogisk lärarledd handledning uppmärksammas och studeras.  

Enligt Göransson m fl. (2015) kan specialpedagogernas och speciallärares kunskaps- och 

verksamhetsområde förstås i linje med relationella perspektivet. Specialpedagoger definierar 

oftast skolproblem utifrån ett relationellt perspektiv. Skolproblem definieras som problem i 

miljön, snarare än brister hos eleven. Enligt författarna är den nya yrkesrollen som bygger på 

en relationell syn på skolproblem, med arbetsuppgifter i form av t.ex. handledning av lärarlag 

och förebyggande arbete, ett uttryck för en utbildningspolitisk intention som formulerades i 

termer av en ny yrkesexamen.  

En del i specialpedagogens uppdrag är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

(Sundqvist, 2012). Sahlin (2004), hänvisar till remissvaren inför reformeringen av 

speciallärarutbildningen till en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, vilka visar att 

specialpedagogisk handledning var en funktion som överhuvudtaget inte efterfrågades från 

skolpraktiken. Trots detta drevs förslaget om att handledning, konsultation och rådgivning ska 

implementeras i den nya specialpedagogiska funktionen igenom.  

Malmgren Hansen (2002) studerade hur den nya yrkesrollen togs emot av skolan och kom 

fram till att det blev svårt för specialpedagogerna att upprätthålla den nya yrkesrollen med den 

handledande funktionen som den nya utbildningsplanen förordade eftersom de lämnades utan 

något uttalat stöd från skolledningen. Specialpedagoger utbildades till att ha fokus på att 

handleda pedagoger istället för arbete med specialundervisning, men pedagoger och ledning 

var inte insatta i syftet med handledning. Det som behövdes göras till en början för att 

åstadkomma förändring var att anta speciallärarens roll för att bygga förtroendefulla relationer 

med lärare och skolledning för att på så sätt succesivt vinna legitimitet för sitt uppdrag som 

specialpedagog.  

Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetsös (2011) studie visar på specialpedagogers 

relationella syn på skolproblem. Studien visar att pedagogerna förväntar sig att 

specialpedagogen ska arbeta direkt med enskilda barn. Det kan vara svårt för 

specialpedagogen att utmana dessa strukturer, inte minst beroende på den osäkra status som 

specialpedagoger innehar. Von Ahlefeld Nisser (2009) studerar specialpedagogens yrkesroll 

och menar att specialpedagogens aktiva arbete handlar om professionella samtal och att 

kvalificerade samtal har betydelse för kunskapande, dvs. att synliggöra kommunikativa 

kompetenser skapar möjligheter för deliberativa, kunskapande samtal. Lindqvist (2013) har 

studerat specialpedagogens yrkesroll och studiens intresse utgår från kommunikation som 
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verktyg för kunskapande och möjligheterna att stärka specialpedagogens yrkesroll. Resultaten 

i Lindqvist studie visar på att specialpedagoger i viss mån har etablerat en ny yrkesroll och att 

specialpedagoger arbetar allt mer med handledning, dokumentation och utvärdering. 

Sahlin (2004) menar att hinder och möjligheter att utföra handledningsfunktionen kan knytas 

dels till ett organisatoriskt tema och dels till ett legitimitetstema. Det organisatoriska temat har 

att göra med betydelsen av skolledningens förståelse och acceptans av ett relationellt 

handikappbegrepp och en förändrad specialpedagogfunktion i relation till detta. 

Legitimitetstemat handlar bland annat om hur det semi-professionella (special)pedagogiska 

handlednings begrepp konkurrerar med ett professionellt psykologiskt handledningsbegrepp 

på det specialpedagogiska fältet.  

Colnerud och Granström (2002) konstaterar att läraryrket och den specialpedagogiska 

lärarfunktionen inte kan definieras som professionell enligt en analys av yrkets autonomi, dess 

legitimitet och juridiska samt etiska aspekter. De som examineras som specialpedagoger får 

en examen, som endast hypotetiskt kan ses som formell legitimation. Författarna menar att 

även om yrket saknar de viktiga kriterierna som definierar ett professionellt yrke, skulle yrket 

kunna beskrivas som professionellt, eftersom det finns stora krav och höga förväntningar på 

läraryrket från allmänheten. Handledning av andra lärare och konsultation kan ses som 

förstärkning när det gäller yrkets autonomi i de fall funktionen utvecklas relaterat till specifika 

diagnoser och samtidigt utövas instrumentellt. Sahlin (2004) menar att specialpedagogiken 

har kritiserats för sin teorilöshet av bland annat Skrtic och Stangvik som anser att det är 

verksamheten och inte teoriutvecklingen som prioriterats. Detta kan ha att göra med 

specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär.  

Några exempel på internationell forskning som beskriver komplexiteten i specialpedagogens 

roll är en Fisher, Frey och Thousand (2003), Takala, Pirttimaa och Törmänens (2009) och 

Cowne (2005). Studierna tar bland annat upp att specialpedagogerna upplevde flera nya 

utmaningar i sitt arbete, brist på tid och att arbetsbördan var stor. Den amerikanska studien av 

Fisher et al, (2003) visar att specialpedagogens roll har förändrats över tid och att 

specialpedagogens arbete behöver utvecklas i takt med övrig skolutveckling. Studien av 

Takala et al (2009) har undersökt specialpedagogers/speciallärares arbete i Finland. 

Specialpedagogen/specialläraren behövde ha specialpedagogiska kunskaper och även god 

social interaktionsförmåga för att kunna handleda/konsultera samt att 

specialpedagogerna/speciallärarna kände bland annat ett behov av schemalagd tid för 

handledning och klargörande när det gällde sin arbetsbeskrivning. I Cownes (2005) studie 
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framkommer det att för att specialpedagogerna i England ska kunna utföra sitt uppdrag att 

vara en kvalificerad samtalspartner var det viktigt att specialpedagogen får stöd från 

ledningen och att specialpedagogen känner sig trygg i sin yrkesroll och är informerad om hur 

exempelvis externt stöd söks.   

 

   2.2.2 Specialpedagogisk handledning   

Under denna rubrik har vi tematiserat specialpedagogisk handledning i tre underrubriker; 

Specialpedagogisk handledning som begrepp, specialpedagogisk handledning som funktion 

och hinder och möjligheter i specialpedagogisk handledningen.          

               

Specialpedagogisk handledning som begrepp 

Enligt Sundkvist (2012) är handledning ett vittomfattande begrepp som definieras olika av 

olika författare. Sundkvist menar att begreppet kan betraktas som ett paraplybegrepp för en 

mängd olika företeelser. I Skandinavien använder man begreppet pedagogisk handledning när 

man beskriver handledning för yrkesverksamma lärare i pedagogiska frågor. En central aspekt 

i begreppet är att man lyfter fram handledningen som en pedagogisk metod som ska leda till 

professionell utveckling för rådsökaren (Sundkvist, 2012). Enligt Sundkvist (2012) började 

begreppet specialpedagogisk handledning till att börja med användas i Sverige för att beskriva 

specialpedagogens handledande funktion för andra pedagoger. Sahlin (2004) menar att 

specialpedagogisk handledning började uppmärksammas och studeras först under 1990-talet. 

Enligt författaren är begreppet handledning mångtydigt och används med skiftande 

innebörder. Begreppets betydelse beror på sammanhanget, vad den skall leda till för den 

handledde i dennes praktik och vilka mål den är tänkt att leda till i den praktik där den 

förekommer. Det handlar även om vad handledaren och den/de handledda gör i 

handledningssituationen. 

Gemensamt för vad man lägger i begreppets betydelse är att det är en pedagogisk metod för 

kompetensutveckling och professionell utveckling för rådsökaren, både på individ- och 

gruppnivå. Specialpedagogisk handledning är, enligt Sundkvist (2012), en handledning som 

sker specifikt i specialpedagogisk kontext. Under 2000-talet har man, enligt Sundkvist, 

frångått begreppet specialpedagogisk handledning i Sverige. Man talar istället om 

specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Sundkvist menar att för att 

förstå fenomenet specialpedagogisk handledning och den specialpedagogiska handledningens 

särart i förhållande till annan form av handledning är det relevant att lyfta fram två olika 
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perspektiv på handledning; det föreskrivande och det icke-föreskrivande 

handledningsperspektivet. Det handlar om att se på handledning som konkret rådgivande 

verksamhet eller som tillfällen för djupare reflekterande samtal.   

 

Specialpedagogisk handledning som funktion  

Det finns inte mycket forskning kring specialpedagogers handledningsuppdrag, men intresset 

har ökat för organisationen kring den specialpedagogiska praktiken (Bladini, 2011; Ahlberg, 

2013). Enligt Sundkvist (2012) ges specialpedagogen vida tolkningsmöjligheter beträffande 

vad han eller hon bör göra inom ramen för det handledande uppdraget. Studier om 

handledning visar att handledningsfunktionen kännetecknas av osäkerhet i handlednings-

situationen. I samtliga av dessa studier beskrivs det att handledning betraktas som en form av 

stöd för pedagogernas tänkande och handlande (Bladini, 2011). Bladini (2004) har undersökt 

specialpedagogens roll i samtalet och hur specialpedagogerna leder samtalen. Resultaten visar 

bland annat på att specialpedagogens styrningar av ramar och struktur har en vital betydelse. 

Vidare visar resultatet att det framkom två typer av förändringsdiskurser, den ena var att vidga 

pedagogernas perspektiv/ge möjlighet att reflektera och den andra att ge råd.  

Handledning ges i olika former och med olika syften. Tre huvudtyper av handledning är 

professionsutvecklande, personalstödjande och verksamhetsinriktad handledning (Åberg, 

2009). Pedagogisk handledning kännetecknas av ett lärande samtal där alla kommer till tals. I 

samtalen kan personalens olika tankar och erfarenheter synliggöras och bidra till att man 

bättre förstår varandras olika utgångspunkter (Åsén Nordström, 2014). Handledning kan ske 

med enskilda lärare eller genom grupphandledning. Den kan vara vägledande och ge 

möjlighet till kommunikation och reflektion. Handledning kan ge ökad förståelse och leda till 

en kunskapsutveckling och förändring av lärarnas egen praktik (Ahlberg, 2013). Handledning 

kan vara ett forum för reflektion där pedagogerna kan stärka och utveckla sin professionalitet 

(Normell 2002). Handledning är ett redskap för att ta tillvara och utveckla kompetens. Detta 

sker genom både intellekt och känslor i ett professionellt samtal. När handledning sker i grupp 

kan deltagarna lära sig av varandra (Gjems, 1997). Pedagogerna behöver se och få hjälp att 

inse vilka resurser som finns inom var och en och att plocka fram professionen i möten med 

kolleger, elever och föräldrar. Det är viktigt att pedagogerna får förutsättningar att utvecklas 

och växa i sin yrkesroll. Förskolan och skolan måste ge pedagogerna möjligheter att stötta 

varandra och handledning kan verka som ett forum där det kan ske (Wahlström, 1996).  
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Hinder och möjligheter i specialpedagogisk handledning  

Dagens samhälle präglas av komplexitet, förändringshastighet och relativism, vilket kan 

förklara en ökad efterfrågan av handledning. Bladini (2004) har undersökt hur 

specialpedagoger beskrivit och genomfört handledning med pedagoger i förskola och skola. I 

sin studie skiljer hon på handledning som rum för reflektion, där man skapar förändring 

genom att vidga perspektivet till skillnad mot att se handledning som ett tillfälle att skapa 

förändring genom att ge råd. Att försöka vidga pedagogernas perspektiv eller ta den andres 

perspektiv kan göras genom att ställa öppna frågor om hur de tror att den andre ser och 

upplever situationen. Handledning ger möjligheter för lärande och utvecklar den pedagogiska 

verksamheten. Eftersom kunskapen om och erfarenheten av handledning är liten, behöver 

specialpedagoger ökad kompetens. Sahlin (2004) beskriver vilka organisatoriska situationer 

som utgör hinder eller möjligheter för handledningsfunktionen. Stor vikt läggs vid att 

ledningen är aktiv och kunnig när det gäller handledningen och kring specialpedagogens 

upplevelser av legitimitet. Forskning om specialpedagogisk handledning visar, enligt Sahlin, 

(2004), på hinder men också möjligheter med handledning som pedagogiskt verktyg. I den 

nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen kan man se att handledningsmomentet bidrar 

till att skifta fokus från eleverna till lärarna. Åberg (2009) beskriver olika föreställningar och 

förväntningar angående vad handledning är och att det skiljer sig åt mellan olika personer. 

Åberg menar att de olika föreställningarna och förväntningarna får konsekvenser för hur 

handledningen upplevs och att det är viktigt att tillsammans med alla berörda parter i 

handledningen prata igenom vilka önskemål och förväntningar gruppen har, för att undvika att 

gruppen blir missnöjd med handledningen.  

Sammanfattningsvis konstateras att handledning kan ses som ett vittomfattande begrepp och 

att det verkar finnas en osäkerhet när det gäller specialpedagogens handledningsfunktion. 

Forskning visar på hinder men också möjligheter med handledning som pedagogiskt verktyg. 

 

2.3 Teoretiskt ramverk  
Under denna rubrik presenteras den teoretiska referensram som kommer användas vid 

analysen av resultaten i vår studie. Studiens teoretiska ram utgörs av specialpedagogiska 

perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv och begrepp från professionsteori. Dessa teorier 

används som verktyg för att bättre förstå specialpedagogernas resonemang, erfarenheter och 

beskrivningar av handledning som professionellt verktyg.  
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2.3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

I utvecklingsarbetet kring det specialpedagogiska forskningsfältet försöker forskare identifiera 

olika perspektiv för att granska och systematisera det vetenskapliga arbetet. Olika perspektiv 

kan urskiljas som grundade i olika förklaringsmodeller när det gäller vad som orsakar 

skolproblem. Perspektiven skiljer sig åt när det gäller synen på normalitet, avvikelse och 

differentiering. Orsaker till och konsekvenser av elevers svårigheter beskrivs på olika sätt 

beroende på forskarnas olika teoretiska utgångspunkter (Ahlberg, 2013). Man kan tala om ett 

perspektivskifte på det teoretiska planet inom specialpedagogik. Det individorienterade 

perspektivet, som vuxit fram ur psykologiska och medicinska teorier, har i viss mån ersatts av 

ett kritiskt miljöorienterat och relationellt perspektiv, vilket utgår från sociologiska och 

utvecklingsekologiska synsätt. I det individorienterade perspektivet ses individen som 

problembärare och åtgärder riktas direkt till eleven. I det relationella perspektivet uppkommer 

eventuella svårigheter i mötet mellan individ och kontext och åtgärderna riktas mot kontexten 

istället för mot eleverna (Sundkvist, 2012).  

Emanuelsson (2001) benämner perspektiven som kategoriska och relationella. Perspektiven 

bär med sig olika synsätt på vad som uppfattas som problem eller svårigheter, vilket påverkar 

vad som fokuseras samt vilka åtgärder och resurser som sätts in. Utifrån det kategoriska 

perspektivet förklaras svårigheterna med individuella egenskaper och faktorer som ligger 

utanför skolan, exempelvis låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Här används ofta 

termen elever med svårigheter. Perspektivet fokuserar med andra ord på individuella 

avvikelser från vad som betraktas som normalt ur en medicinsk och psykologisk modell. 

Termen eleven i svårigheter används inom det relationella perspektivet. Det perspektivet utgår 

från en pedagogisk formulerad tankemodell, där förändringar i omgivningen förutsätts kunna 

påverka möjligheterna att uppfylla vissa krav eller mål. Perspektivets fokus ligger med andra 

ord på det som sker i förhållandet, samspelet och interaktionen mellan de olika aktörerna. 

Detta kan innebära att det relationella perspektivet har större pedagogisk användbarhet än det 

kategoriska eftersom det senare inte ger någon utveckling långsiktigt i det pedagogiska 

arbetet. Samtidigt kan det relationella perspektivet anses ligga långt ifrån den konkreta 

undervisningssituationen i praktiken (Emanuelsson, 2001). Den specialpedagogiska 

verksamheten är mångfacetterad och komplex och detta medför att det inte räcker med ett 

perspektiv. Flera forskare menar att man måste se på specialpedagogiska behov ur flera 

perspektiv och låta flera perspektiv mötas (Bladini, 2004; Sundkvist, 2012).  
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I vår analys används det kategoriska och det relationella perspektivet. Dessa perspektiv är 

relevanta att använda vid analysen av studiens resultat för att synliggöra specialpedagogernas 

tankar och resonemang kring möjligheter och svårigheter.  

  

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociala och kulturella sammanhanget är viktiga i det sociokulturella perspektivet för att 

förstå interaktion, utveckling och lärande, kunskap skapas genom samspelet med andra 

(Nilholm, 2007) och det sociokulturella perspektivet kan användas för att tolka och förstå hur 

människor kommunicerar. En av grundtankarna i det sociokulturella perspektivet är att 

lärande sker genom kommunikation hos människor (Säljö, 2014), där individer inhämtar 

kunskap genom samspel med andra individer utifrån ett socialt och kulturellt sammanhang. 

Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i Vygotskijs teori, men Säljö (2014) förtydligar 

att vi är kommunikativa varelser som lär i samspel med andra med hjälp av kommunikation 

och språk. Vi lever därmed inte i en objektiv verklighet utan i en medierad verklighet, då 

språket och sättet vi ser och uppfattar omvärlden är produkter av mänsklig interaktion och 

verksamhet. Ur ett sociokulturellt perspektiv är all förståelse medierad, vi kan bara få tillgång 

till världen indirekt, i förmedlad form. Tänkandet utvecklas i två steg först på det sociala 

planet i samverkan mellan människor, därefter individuellt. Det sociala samspelet är 

utgångspunkten för lärande och utveckling av mentala funktioner. Enligt det sociokulturella 

perspektivet återskapas och förnyas kunskaper ständigt. Det handlar inte bara om vad och hur 

mycket individen kan lära sig, utan också på vilka sätt vi människor lär och hur man använder 

sin nyvunna kunskap (Säljö, 2014).  

Det sociokulturella perspektivet är relevant att använda vid analys av studiens resultat 

eftersom handledning starkt förknippas med kommunikation och samspel. Handledning kan 

ses som något som utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling, där en 

gärna mer erfaren person kan leda en annan person till nya insikter och inblickar.  

   

2.3.3 Professionsteori 

Professionsforskningen kan förtydliga yrkesroller och förutsättningar för deras utveckling 

samt beskriva och definiera en profession. Begreppet professionell jurisdiktion använder 

Abbott (1988) för att beskriva yrkesgruppers kamp om kontroll över arbetsområden, dvs. 

vissa arbetsuppgifter och kunskaper (Göransson, m fl. 2015). Abbotts definition av profession 
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är följande: ”professions are somewhat exclusive groups of individuals applying somewhat 

abstract knowledge to particular cases” (Abbott, 1988, s. 8). Professionell jurisdiktion handlar 

då om yrkesgruppers rätt att kontrollera och utföra vissa arbetsuppgifter. Hur gränserna för 

jurisdiktionen ser ut kan variera mellan och inom professioner och över tid. Full jurisdiktion 

innebär att yrket har en legitim rätt att utföra ett visst arbete. Detta kan göras genom kontroll 

över utbildning och licensiering. Lindqvist (2013) menar att jurisdiktion även kan handla om 

arbetsuppgifter, kunskap, status och lön vilket kan ge upphov till strid eller förhandling 

emellan olika yrkeskategorier. Som arbetsuppgift handlar specialpedagogiskt stöd om att 

utföra arbetsuppgifter som ofta delas in i formella och icke formella arenor. Den formella 

arenan är den arbetsbeskrivning som finns, medan den informella arenan är vad som 

egentligen sker på arbetsplatsen. Det kan finnas en motsägelse mellan de anspråk som görs på 

den formella och den informella arenan. Till exempel kan en lärare utföra arbetsuppgiften att 

ha svåra samtal med elever och föräldrar om personliga problem ‐ en arbetsuppgift som 

vanligtvis ligger inom kuratorns eller skolpsykologens jurisdiktion. Abbott menar, att även 

om den formella arbetsfördelningen är formaliserad genom arbetsbeskrivningar, så är detta 

inte alltid fallet med den faktiska arbetsfördelningen (Abbott, 1988). Göransson, m fl. (2015) 

beskriver olika förklaringsmodeller på skolsvårigheter/behov av särskilt stöd och vilka 

konsekvenser de olika förklaringsmodellerna får vad gäller både vilka arbetsuppgifter och 

vilka kunskaper som bedöms vara relevanta inom olika arbetsområden. Författarna menar att 

svårigheter att utföra vissa arbetsuppgifter kan ses som uttryck för olika yrkesgruppers kamp 

om kontroll över arbetsområdet. Detta gäller även aktörers uppfattningar om vilka 

arbetsuppgifter som ingår i yrkesrollen. Specialpedagogers och speciallärares yrkesexamina 

syftar till att förbereda yrkesgrupperna för speciella arbetsområden. Ovan nämnda 

yrkesgrupper har dock bristande grunder för att hävda den auktoritet som krävs för att göra 

anspråk på dessa arbetsområden. Rektor är den, menar författarna, som enligt skollagen äger 

professionell jurisdiktion att besluta, organisera och bedriva utvecklande arbete i relation till 

det specialpedagogiska arbetet. Skolpsykologer och kuratorer är yrkesgrupper som, enligt 

Göransson m fl. av tradition förväntas bära specifika kunskaper att arbeta med skolsvårigheter 

samt handleda personalgrupper när elever hamnar i olika former av skolsvårigheter. 

Professionsteorin kommer att användas vid analysen att förtydliga, beskriva och definiera 

specialpedagogens professionella yrkesroll och uppdrag.  

 



13 

 

3. Metod 
I metodavsnittet ges en beskrivning av forskningsansats, metodval/datainsamlingsmetod, 

urval, pilotstudie, dataanalys, etiska överväganden och tillförlitlighet. 

3.1 Forskningsansats  

Studien har en kvalitativ forskningsansats. En kvantitativ ansats har används för att mer 

ingående ta del av specialpedagogernas beskrivningar och resonemang. Syftet med denna 

studie är att få ökad kunskap och fördjupad förståelse av handledning som specialpedagogiskt 

verktyg genom att undersöka några specialpedagogers beskrivningar, erfarenheter och 

resonemang kring handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg. Enligt Fejes 

och Thornberg (2015) är en kvalitativ studie fördelaktig när man vill nå en djupare förståelse 

av det beskrivna. En kvalitativ studie kan generera förståelse ur människors erfarenheter. Den 

kvalitativa forskningsansatsen ger möjlighet att få en nyanserad bild av upplevelser och 

erfarenheter hos den som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

3.2 Metodval/Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer med en halvstrukturerad 

intervjuform. Metoden väljs utifrån forskningsfrågan (Kvale & Brinkman, 2014). Denna 

metod valdes för att öka möjligheten till ökad förståelse där både bredd och djup finns med, 

men även för att få möjlighet till ett friare samtal jämfört med en strukturerad intervju 

(Bjørndal, 2005). Vid kvalitativa forskningsintervjuer är det upplevelsevärlden som står i 

fokus. Eftersom vi var intresserade av specialpedagogers beskrivningar, erfarenheter och 

resonemang anser vi att den kvalitativa metod vi valt passar för syftet med studien. Forskaren 

har ett intresse av att förstå och redovisa sina resultat i teman som tolkas och analyseras 

(Larsson, 2005). Vi delade upp intervjuerna mellan oss och intervjuade sex specialpedagoger 

var, sammanlagt tolv specialpedagoger. Intervjuerna utfördes på respektive specialpedagogs 

arbetsplats. Tiden för intervjuerna varierade mellan 35 till 55 minuter. Intervjuerna spelades 

in för att underlätta transkribering och analys. För att öka möjligheterna till djup och bredd i 

specialpedagogernas svar, valde vi att göra en intervjuguide med öppna frågor. Vi använde 

oss av studiens intervjuguide som utgick från studiens frågeställningar. Syftet med en 

intervjuguide är att de teman som man utgår från ska vara ett stöd i samtalet (Kvale & 

Brinkman, 2014). Till frågorna i intervjuguiden har följdfrågor kopplats med syftet att 

fördjupa svaren och föra intervjun vidare (Creswell, 2013). Efter varje utförd intervju 

transkriberades var och en av intervjuerna.  
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3.3 Urval 
I studien intervjuade vi tolv specialpedagoger i förskola och skola f-9 i en kommun i 

Mellansverige. Följande kriterier var en förutsättning för att kunna delta i studien: 

 Specialpedagogen ska ha specialpedagogisk kompetens. 

 Specialpedagogen ska ha handledning i sitt uppdrag. 

 Specialpedagogen ska arbeta i förskolan eller i skolan F-9.  

Kriterierna bedömdes som relevanta för att uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningarna. Vi valde att avgränsa urvalet till specialpedagoger i förskola och 

grundskola. Vi tog personligen kontakt med ett 20-tal specialpedagoger och de tillfrågades om 

att delta i studien. Vi beskrev syftet med studien samt informerade om de etiska aspekterna. 

12 av de 20 specialpedagogerna tackade ja till att delta i studien. Ett missivbrev där studiens 

syfte förtydligades skickades sedan ut per mail. Några av de tillfrågade specialpedagogerna 

tackade nej till intervjun på grund av för hög arbetsbelastning. I urvalet var vi medvetna om 

att vår studie, som bygger på kvalitativa data, inte kan dra slutsatser som gäller hela 

populationen, eller i det här fallet, alla specialpedagoger (Göransson & Nilholm, 2009).  

I tabellen redovisas specialpedagogerna i studien. Vi benämner fortsättningsvis 

specialpedagogerna som S1 – S12. Vi använder även pronomenet hen för att avidentifiera 

specialpedagogerna. 

 

Specialpedagog 1 har arbetat som specialpedagog i 14 år. S1 arbetar som 

specialpedagog i grundskolan, åk f-6.  

Specialpedagog 2 har arbetat som specialpedagog i 12 år. S2 arbetar som 

specialpedagog i grundskolan, åk 7-9. 

Specialpedagog 3 har arbetat som specialpedagog i 18 år. S3 arbetar som 

specialpedagog i förskolan.  

Specialpedagog 4 har arbetet som specialpedagog i 18 år. S4 arbetar som 

specialpedagog i förskolan.  

Specialpedagog 5 har arbetat som specialpedagog i 4 år. S5 arbetar som 

specialpedagog i förskolan och i åk f-6.  

Specialpedagog 6 har arbetat som specialpedagog i 11 år. S6 arbetar som 

specialpedagog i grundskolan, åk f-6.  

Specialpedagog 7 har arbetat som specialpedagog i 5 år. S7 arbetar som 

specialpedagog i förskolan.  
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Specialpedagog 8 har arbetat som specialpedagog i 15 år. S8 arbetar som 

specialpedagog i grundskolan, åk 7-9. 

Specialpedagog 9 har arbetet som specialpedagog i 6 år. S9 arbetar som 

specialpedagog i förskolan.   

Specialpedagog 10 har arbetat som specialpedagog i 7 år. S10 arbetar som 

specialpedagog i grundskolan, åk 7-9.   

Specialpedagog 11 har arbetat som specialpedagog i 18 år. S11 arbetar som 

specialpedagog i förskolan.  

Specialpedagog 12 har arbetat som specialpedagog i 4 år. S12 arbetar som 

specialpedagog i grundskolan, åk f-6. 

 

3.4 Pilotstudie 
För att lära sig att intervjua behöver vi utföra intervjuer. Kvalitén hos intervjun bedöms efter 

värdet och styrkan i den kunskapen som produceras (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde att 

pröva vår metod på två specialpedagoger. Vi ställde frågorna från intervjuguiden för att vara 

säkra på att frågorna vi valt var relevanta för vårt syfte och vår problemformulering. Efter att 

vi hade prövat våra frågor märkte vi att intervjuguiden i stort sett fyllde sitt syfte. Endast små 

justeringar behövde göras. Någon fråga lades till och några plockades bort. 

 

3.5 Dataanalys 

Syftet med analysen är att hitta den underförstådda synen på fenomenet man forskar på. 

Forskaren är ett centralt redskap inom den kvalitativa forskningen och därför är resultatet 

beroende av forskaren när det gäller analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). Creswell 

(2013) menar att datainsamling och analys kan ske samtidigt under processens gång. Under 

intervjuerna fördes anteckningar utifrån tankar som väcktes. När intervjuerna transkriberades 

blev vi ytterligare uppmärksamma på innehållet, vilket ledde till reflektioner i analysen. 

Analysen i kvalitativ forskning är en process där forskaren undersöker sitt material och 

utmaningen är att skilja mellan det betydelsefulla, det triviala och att identifiera betydelsefulla 

mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Vi använde oss av Ad hoc i vår studie, en teknikform för 

att skapa mening i materialet och hitta mönster och teman (Fejes & Thornberg, 2015). Efter 

att vi transkriberat intervjuerna läste vi igenom transkriberingarna för att få en överblick. 

Därefter läste vi noggrant igenom transkriberingarna igen och försökte skilja ut vad som var 

väsentligt för studien och letade efter teman och mönster. Vi gjorde en analysöversikt med 
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tabeller och benämnde specialpedagogerna med S1-S12. Vi skrev stödord och citat för att få 

en överblick över vad var och en av specialpedagogerna sagt. Centrala teoretiska begrepp i 

arbetet med analysen var handledningens funktion/syfte, specialpedagogens roll i handledning 

samt hinder och möjligheter med handledning. Stödorden sorterades utifrån dessa begrepp. Vi 

klippte ut stödorden från analysöversikten och klistrade upp dem i form av två tankekartor, en 

för handledningens funktion/syfte och en för specialpedagogens roll i handledningen. Hinder 

och möjligheter med handledning sorterades under dessa båda tankekartor. Utifrån dessa 

teman skrev vi fram resultatet och analysen. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Studiens syfte är att undersöka några specialpedagogers beskrivningar, erfarenheter och 

resonemang kring handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg. Bryman 

(2011) skriver att begreppet tillförlitlighet används inom den kvalitativa forskningen och 

motsvarar begreppet validitet och reliabilitet som används inom den kvantitativa forskningen.  

Det som ökar studiens tillförlitlighet är att intervjuerna har utgått ifrån en intervjuguide utifrån 

syftet och frågeställningarna och genom att vi gjorde en pilotstudie där vi undersökte och 

ändrade så frågeställningarna besvarades vilket gör att giltigheten ökar. Det som också ökar 

studiens tillförlitlighet är att varje intervju har spelats in och transkriberats ordagrant och att vi 

var två som analyserade och bearbetade intervjuerna. Vi har använt de teoretiska ramarna i 

tolkningarna av resultatet och genom transparens vad gäller teorin och analysförförandet har 

vi antagligen ökat trovärdigheten.     

 

3.7 Etiska överväganden  
I en kvalitativ studie är det angeläget att vara medveten om det forskningsetiska området. 

Forskaren ska vara medveten om vilka uppförandekrav och överväganden som behöver 

beaktas, som avidentifiering och individskyddskravet, vilka är till för att skydda från 

kränkningar och skada deltagarna. Individskyddet delas in fyra olika området. 

• Informationskravet - Informera de berörda om hur undersökningen är upplagd, om syftet och 

hur resultatet kommer att redovisas. Informera om att det är frivilligt att delta och att de kan 

dra sig ur när som helst.  

• Samtyckeskravet - De berörda har själva rätt att bestämma om de vill delta och kan när som 

helst dra sig ur.   
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• Konfidentialitetskravet - De berörda skall vara anonyma och alla uppgifter skall behandlas 

konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.   

• Nyttjandekravet - Den information som samlats in får endast användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

Vid intervjutillfället gavs information om individskyddskravet, syftet med studien och 

tidsramen. Vi bad om specialpedagogernas samtycke att få spela in intervjun. Vi informerade 

specialpedagogerna både skriftligt genom missivbrevet och muntligt att deras namn och plats 

kommer vara fingerade. Vi berättade att deras medverkan är frivillig och att de kan avsluta sin 

medverkan. Vi berättade även att vår studie endast kommer att används för detta syfte och 

kommer att vara offentlig efter ett godkännande av examinatorn. Missivbrevet som skickades 

ut innan intervju innehöll en kort presentation av oss och information om vår utbildning, 

syftet med studien, namn på vår handledare, tidsåtgång, att intervjun skulle spelas in och 

transkriberas samt avidentifieras och att deltagande när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Intervjuerna och transkriberingarna har förvarats på ett sätt så att ingen 

utomstående kan ta del av dem. Alla intervjuer har avidentifierats så att inga namn på 

personer eller platser nämns. Svaren från intervjuerna kommer endast att användas vid denna 

studie.  

 

 4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet genom en kvalitativ innehållsanalys. I redovisningen av 

studiens resultat använder vi oss av studiens teoretiska ramverk; de specialpedagogiska 

perspektiven, det sociokulturella perspektivet och professionsteori. För att svara mot studiens 

syfte som är att undersöka specialpedagogers beskrivningar, erfarenheter och resonemang av 

handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg, har tolv specialpedagoger 

intervjuats. Studiens frågeställningar är: Hur beskriver specialpedagogen handledningens 

syfte? Hur beskriver specialpedagogen sin professionella roll i handledningen? Vilka 

möjligheter och hinder beskriver specialpedagogen med handledning som professionellt 

verktyg? Resultatet är indelat i; handledningens syfte och specialpedagogens roll i 

handledning. Möjligheter och hinder med handledning redovisas under både syfte och roll.  

  

4.1 Handledningens syfte 

Studiens resultat visar att handledning, enligt specialpedagogerna, fyller flera syften. Vid 

analysen av specialpedagogernas beskrivningar av handledningens syfte framträdde följande 
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teman; främjande och förebyggande, förhållningssätt och bemötande, att utveckla 

pedagogernas yrkesroll, reflektion och rådgivning, samt förskolechef/rektors ansvar.   

4.1.1 Främjande och förebyggande 
Flertalet av specialpedagogerna i studien framhåller att handledning har ett främjande och 

förebyggande syfte, vilket också lyfts fram som en tydlig framgångsfaktor när det gäller att 

undanröja hinder, bygga på det som fungerar, fokusera på det salutogena istället för att bara se 

problem och svårigheter och se möjligheter samt svetsa samman arbetslaget. Ytterligare en 

framgångsfaktor när det gäller det främjande och förebyggande är att man, enligt 

specialpedagogerna, når ut till alla i verksamheten. En av specialpedagogerna beskriver hur 

hen försöker hjälpa pedagogerna att gå från det lilla till det stora, att lyfta blicken till det 

generella.  

När vi utvärderar med förskolecheferna ser vi att handledning är främjande, många säger att det 

är så skönt att ha handledning, de blir aldrig riktigt oroliga och det är verkligen främjande.(S7)  

 

En specialpedagog lyfter fram handledning med syftet att utveckla ett professionellt lärande 

och hur detta kan verka främjande. Det blir ett långsiktigt tänk där man bygger på kvalitéer. 

Man kan se det som ett professionellt lärande, det tror jag är på ingång i skolan värld. Det är det 

som skapar förändring, ett förändringsarbete. Jag tror att det behövs och att det är främjande... 

(S10) 

 

Specialpedagogerna tyckte överlag att handledning hade fokus på det främjande och 

förebyggande även om det lyftes upp svårigheter kopplat till åtgärder på individnivå. Flera av 

specialpedagogerna nämnde att de försökte att lyfta diskussionerna från individ- till 

gruppnivå. 

Ibland tycker jag tyvärr att vi hamnar lite i det där med att det är eleven som ska ändra på sig och 

inte undervisningen som ska anpassa sig efter behoven. (S12) 

 

Analys av temat främjande och förebyggande  

Specialpedagogerna i studien vill genom handledningen fokusera på det främjande och 

förebyggande i den pedagogiska miljön, bygga på det som fungerar och skapa ett 

professionellt lärande, snarare än att fokusera på att åtgärda den enskilda individen. 

Resultaten visar att specialpedagogerna till stor del även anser att själva handledningen i sig 

är främjande och att de märker att pedagogerna eftersöker den. Specialpedagogerna i studien 

försöker genom handledning finna lösningar tillsammans med pedagogerna, att lyfta blicken 

till det generella. Specialpedagogernas synsätt speglar ett relationellt perspektiv med fokus på 

det som sker i förhållandet, samspelet och interaktionen mellan de olika aktörerna 
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(Emanuelsson, 2001). Synsättet går i linje med Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006) 

som slår fast att målet är att hitta pedagogiska lösningar, främja olikheter och ha ett 

inkluderande synsätt oberoende av barns olika förutsättningar och svårigheter. Resultaten 

visar att även om specialpedagogerna utgår från ett relationellt perspektiv i handledningen, 

kan de i praktiken ibland uppleva ett hinder genom att pedagogerna ibland har ett kategoriskt 

perspektiv på vad som uppfattas som svårigheter i förskolan och skolan, där fokus istället 

riktas mot åtgärder av individen. Enligt Emanuelsson (2001) innebär det kategoriska 

perspektivet att insatserna riktas och fokuseras på individen. Inom detta synsätt kan 

åtgärdandet av ett problembeteende leda till att eleven kategoriseras och särskiljs från 

gruppen. Hur insatserna riktas får enligt professionsteorin konsekvenser för vilka 

arbetsuppgifter och kunskaper som bedöms vara relevanta inom olika arbetsområden. Det kan 

även ge uttryck för olika yrkesgruppers kamp om kontroll över olika arbetsområden 

(Göransson, m fl., 2015). Detta skulle kunna innebära att specialpedagogernas sätt att se på 

svårigheter kan bero på deras fördjupade kunskap inom det specialpedagogiska området, samt 

att de genom sin arbetsbeskrivning har ett tydligt uppdrag att arbeta främjande och 

förebyggande. Att pedagogerna, enligt specialpedagogerna i studien, ger uttryck för ett 

kategoriskt perspektiv, skulle kunna tolkas som att de är i behov av mer kunskap och 

förståelse för hur de olika perspektiven påverkar hur man ser på svårigheter och hur man kan 

arbeta utifrån det. Enligt Emanuelsson (2001) behöver inte ett perspektiv utesluta det andra. 

Detta skulle kunna innebära att specialpedagogen genom verktyget handledning ges möjlighet 

att möta pedagogerna där de befinner sig, låta de olika perspektiven mötas och genom detta 

främja utveckling genom handledning.  

 

4.1.2 Förhållningssätt och bemötande 

Ett annat tema som framkommer när det gäller syftet med handledningen är att arbeta med 

pedagogernas förhållningssätt och bemötande, gentemot varandra och gentemot barn/elever 

och vårdnadshavare. Specialpedagogerna betonar vikten att själva ha ett bra bemötande, 

lyssna in och låta alla komma till tals. Detta framhåller specialpedagogerna som en viktig 

faktor i handledningen när det gäller att svetsa samman arbetslaget, lyfta pedagogerna och att 

därigenom kunna påverka pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen/eleverna.  

... det där att få sätta ord på egentligen det man redan vet, det är ju det handledning handlar om 

mycket. Och att bli lyssnad på. Det är en av de viktigaste funktionerna. (S11)  

Specialpedagogerna lyfter fram vikten av att jobba med barnen/eleverna i fokus och att 

pedagogerna behöver kunna möta behoven hos eleverna. Att barnen/eleverna ska känna 

sig trygga och sedda är viktigt, enligt många av specialpedagogerna, som hänvisar till 
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Barnkonventionen och vikten av att synsättet ska genomsyra pedagogernas bemötande 

gentemot barnen. 

Målet är att alla ska bli bemötta utifrån sina förutsättningar och få sina behov tillgodosedda.(S5) 

Flertalet av specialpedagogerna lyfter fram att de i handledningen arbetar med 

förhållningssätt och bemötande, med syftet att visa på framgångsfaktorer kopplat till 

detta vid mötet med barn, elever, föräldrar och kollegor. Flera lyfter fram att de 

använder sig allt mer av teorier och forskning kring detta i sin handledning.  

 Vi jobbar mycket med vårt förhållningssätt och samspel och det är ju ett redskap jag har i min 

handledning (…) Det är mycket kring lågaffektivt bemötande också som man kommer in på, det 

blir ju en form av utveckling också. (S7) 

 

Analys av temat förhållningssätt och bemötande  

Det framkommer att specialpedagogerna har uppfattningen att handledningen kan fylla ett 

syfte när det gäller möjligheten för specialpedagogerna att genom sitt eget bemötande, i sin 

tur påverka pedagogernas bemötande och förhållningssätt i verksamheten. Att både barn, 

vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig trygga, sedda och lyssnade på i verksamheterna 

är betydelsefullt enligt specialpedagogerna, som ser ett ökat behov av att arbeta med 

värdegrunden i förskola/skola. I studiens resultat framkommer att specialpedagogerna lägger 

stor vikt vid samspelet mellan deltagarna i handledningen och att detta är ett syfte med 

handledningen, att utveckla samarbetet och därigenom bidra till en bättre verksamhet för 

barnen/eleverna. Ur ett relationellt perspektiv ligger fokus på samspelet och interaktionen 

mellan människor. Det relationella perspektivet utgår från en pedagogisk formulerad 

tankemodell, där förändringar i omgivningen förutsätts kunna påverka möjligheterna att 

uppfylla vissa krav eller mål (Emanuelsson, 2001). Detta skulle kunna innebära att 

specialpedagogen genom sitt eget förhållningssätt och bemötande i handledningen fungerar 

som en modell och kan påverka pedagogernas förhållningssätt och bemötande i pedagogiska 

verksamheten. Enligt det sociokulturella perspektivet återskapas och förnyas kunskaper 

ständigt. Det handlar inte bara om vad och hur mycket individen kan lära sig, utan också på 

vilka sätt vi människor lär och hur man använder sin nyvunna kunskap (Säljö, 2014). Det 

skulle kunna innebära att handledning som funktion kan vara en möjlighet för 

specialpedagogerna att påverka hur pedagogerna bemöter barn, vårdnadshavare och personal i 

den vardagliga verksamheten.  
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4.1.3 Att utveckla pedagogernas yrkesroll  

I intervjuerna framkommer att ett av handledningens syften är att stötta och stärka 

pedagogerna i deras yrkesroll. Pedagogerna ska känna att de lyckas i sitt uppdrag och att 

de är trygga i det de gör. De ska utveckla sin yrkesroll och kunna bolla idéer och tankar, 

processa tillsammans och reflektera ihop. Handledningen kan även fungera som en 

ventil och tillfälle för reflektion för att pedagogerna ska kunna omsätta sina tankar i 

praktiken och göra ett professionellt jobb. 

För det är ju där, alltså... när det blir sådana där pedagogiska kullerbyttor... när man får dom här 

aha upplevelserna, då har man ju lyckats, när man får dem med ett litet leende. (S3) 

 

Flera av specialpedagogerna nämner att alla pedagoger inte själva vet vad handledning 

innebär och att de har en förhoppning att specialpedagogen ska komma och berätta hur 

de ska göra. Efter många av förskolornas och skolornas ökade satsning på strukturerad 

handledning efterfrågas det nu av pedagogerna.  

Men det är ju nåt jag kan se under de här åren att det har förändrats. I början var det ju det här 

att vi har inget att prata om, eller vad har vi gjort för fel som sagt, eller ska du komma och rätta 

oss nu. Nu vill ju en del ha mer tid, man har insett det här att det är ett jättebra verktyg (…) Det är 

ju häftigt. (S11) 

 

En av specialpedagogerna välkomnar ett dynamiskt förhållningssätt i handledningen och ser 

det som ett naturligt inslag. Hen menar att man inte får bli rädd om någon blir arg eller 

reagerar under handledningen. Det får inte bli för slätstruket, att man tystar ner eller bara 

håller med.  

Det är väldigt spännande med gruppdynamik, de som reser sig och säger att jag ska aldrig komma 

hit mera och sen dagen efter kommer och ber om ursäkt och säger att jag förstår nu att ni reagerat 

på mig. (S4)  

Handledning liknas med massage av S4, där hen menar att specialpedagogen behöver våga 

utmana och väcka känslor.  

En handledning brukar jag kunna jämföra med massage, jag kan gå till en massör, där den bara 

smeker och har på olja och det är väldigt väldigt skönt, allt hålls med. Sen kommer jag till en 

annan massör, där jag verkligen får hjälp, där det trycker på, det känns, det gör så ont så jag vill 

helst resa på mig på en gång, Det är likadant med en handledning, om det bara är att du håller 

med, stryker medhårs då kommer du ingenstans. Men trycker du på litegrann, det kanske blir 

någon som blir irriterad eller arg eller det blir en dynamik i gruppen då har du kommit 

någonstans, du vill ju uppnå ett resultat och sen kunna komma vidare med det att hur ska vi lösa 

det här, jag ser att ni blir upprörda över det här, men hur ska vi komma tillrätta med det, det är ni 

som ska jobba ihop, sen kan man jobba vidare med det här. Vi behöver träffas snart igen, ni får 

prata om det här, hur ska ni lösa det här tillsammans. (S4) 

 



22 

 

Att handledning kan vara arbetslagsutvecklande menar även en annan av 

specialpedagogerna. Hen menar att man ibland måste jobba ihop gruppen, att hjälpa 

dem att se varandra och vad var och en är bra på. Men ibland finns en risk att man 

hamnar i att handledningen inte blir pedagogisk, att man fastnar i sina egna konflikter 

med varandra då är inte arbetslaget moget för handledning och man behöver ta in en 

beteendevetare eller en psykoterapeut för att jobba med gruppen.  

Ett hinder när det gäller specialpedagogens möjlighet att utveckla pedagogernas 

yrkesroll är enligt flera av specialpedagogerna pedagogernas eget bristande ansvar. Det 

framkommer att specialpedagogerna inte nog tydligt har meddelat sina egna 

förväntningar på handledningen och att flera av specialpedagogerna menar att detta i sig 

kan påverka handledningens resultat. Specialpedagogerna lyfter även fram andra 

svårigheter med handledningen som exempelvis passiva och tysta deltagare i 

handledningen. Pedagoger som inte är förändringsbenägna och pedagoger som lägger 

problemet hos barnen anses vara ett hinder för en fungerande handledning.  

Ett annat hinder är dålig atmosfär i arbetslaget, vilket kan leda till att deltagarna inte 

vågar säga vad de tycker.  

Hinder är när spiralen går nedåt, när man halkar ner i diket, man kommer inte upp. Det kan pågå 

väldigt länge ibland och då behöver vi kanske också ta in ännu mer externa aktörer. (S2) 

 

Analys av temat att utveckla pedagogernas yrkesroll  

Pedagogerna ska, enligt specialpedagogerna, känna att de lyckas i sitt uppdrag och 

handledning kan vara ett sätt för pedagogerna att utvecklas i sin profession. I resultaten 

framkommer även att handledning, enligt specialpedagogerna, kan ha ett 

arbetslagsutvecklande syfte. Handledning uppskattas av pedagogerna och det är någonting 

som ofta eftersöks. Dynamiken i grupphandledningen kan vara en framgångsfaktor i 

handledningen. Det är viktigt att pedagogerna ser varandra. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

har samspelet i relationen mellan människor stor betydelse för kunskapande (Nilholm, 2007). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man tolka resultatet som att pedagogerna i handledningen 

lär sig genom interaktionen dem emellan och att detta i sig kan vara utvecklande för 

yrkesrollen. I studiens resultat framkommer att specialpedagogerna kan uppleva hinder när 

det gäller att utveckla pedagogernas yrkesroll genom handledning. Orsakerna till detta 

benämns som bristande ansvar hos pedagogerna i form av passivitet, ovilja att förändra sig 

samt ett kategoriskt synsätt på barnen som problembärare. Det framkommer även att arbetslag 

som inte är pedagogiskt arbetande grupper kan uppfattas som svåra för specialpedagogen att 

handleda. Enligt professionsforskningen förtydligas yrkesroller och förutsättningar för deras 
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utveckling (Abbot, 1988). Detta kan innebära att förutsättningarna för handledningen samt 

förväntningar från pedagogerna och specialpedagogen behöver förtydligas. Göransson m fl. 

(2015) menar att rektor är den som enligt skollagen äger professionell jurisdiktion att besluta, 

organisera och bedriva utvecklande arbete i relation till det specialpedagogiska arbetet. Detta 

kan innebära att rektor är den som i sin profession kan förtydliga vilka förväntningar 

pedagogerna och specialpedagogen kan ha på varandra. Författarna menar även att 

skolpsykologer och kuratorer är yrkesgrupper som av tradition förväntas ha specifika 

kunskaper att arbeta med skolsvårigheter samt handleda personalgrupper när elever hamnar i 

olika former av skolsvårigheter. Kopplat till specialpedagoger i studien som beskriver att de 

kan uppleva svårigheter att handleda arbetslag som inte är arbetande, skulle detta kunna 

betyda att handledning kan ges av olika professioner med olika syften.  

 

4.1.4 Reflektion och rådgivning  

Begreppet handledning i sig är någonting som en av specialpedagogerna lyfter fram som 

alltför formellt. Hen har valt att benämna handledning som pedagogiskt samtal eftersom hen 

anser att det överensstämmer mer med handledningens funktion i praktiken. Den 

gemensamma reflektionen är en möjlighet, menar flera av specialpedagogerna. Man kan hitta 

gemensamma lösningar när man får sitta ner i lugn och ro. När alla resonerar och bidrar till 

diskussionen utvecklas man tillsammans och lyfter frågor till en högre nivå. Flera av 

specialpedagogerna menar att den gemensamma reflektionen kan möjliggöra att 

specialpedagogen kan leda diskussionen med fokus på omgivande faktorer som kan påverka 

svårigheter som uppstår. Några av specialpedagogerna lyfter fram begreppet kvalificerad 

samtalspartner och berättar att de använder sig av öppna frågor för att skapa möjlighet till 

gemensam reflektion.   

Jag vill inte rådgiva för mycket utan jag vill mer lyssna in och så höra vad de har för känslor och 

ja, jag tror att de har ett behov av att prata av sig, att jag finns där och lyssnar. Ofta har de 

jättebra lösningar själva på saker och ting och har jättemycket kunskap, men de behöver någon 

som kan bekräfta dem i känslorna eller deras tankar. (S10) 

 

Även om den gemensamma reflektionens betydelse blir tydlig i specialpedagogernas 

beskrivningar, menar flera av specialpedagogerna att även den rådgivande funktionen är 

viktig. Ibland måste specialpedagogen ge konkreta råd beroende på situationen, inte bara säga 

vad tänker du och bolla tillbaka frågan.  
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Men jag har uppfattat att dom egentligen tycker om när man kommer med lite handfasta råd. Det 

här jättegenuina handledandet, hur tänker du, kan en del bli lite frustrerade i. Att man tycker, 

herregud, ska du inte kunna säga någonting vad vi ska göra och så. (S3) 

 

Analys av temat reflektion och rådgivning   

Studiens resultat visar att handledning fungerar som ett forum där pedagogerna genom 

gemensam reflektion kan synliggöra olika perspektiv. Handledning har även, enligt 

specialpedagogerna, ett rådgivande syfte. Sett ur ett relationellt perspektiv förutsätts 

förändringar i omgivningen kunna påverka möjligheterna att uppfylla vissa krav eller mål 

(Emanuelsson, 2001). Utifrån ett relationellt perspektiv kan studiens resultat innebära att 

specialpedagogen genom reflektion och rådgivning i handledningen har möjligheten att utgå 

ifrån det relationella perspektivet, med syftet att ge möjlighet till ökad reflektion kring 

pedagogernas egen utveckling för att därigenom ge barnen och eleverna möjlighet att nå 

målen i förskolan och skolan. Några av specialpedagogerna benämner sig själva som 

kvalificerad samtalspartner med en rådgivande funktion. Detta speglar examensförordningen 

för specialpedagoger, där det framgår att specialpedagogen ska vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda 

(SFS2007:638). Specialpedagogers och speciallärares yrkesexamina syftar till att förbereda 

yrkesgrupperna för speciella arbetsområden. Professionsforskningen kan beskriva och 

definiera en profession (Göransson, m fl., 2015). Enligt studiens resultat skulle man kunna 

tolka specialpedagogernas beskrivningar av sin funktion som att de är medvetna om både sin 

roll som kvalificerad samtalspartner samt den rådgivande rollen. Det skulle i sin tur kunna 

innebära att specialpedagogerna vill vara tydliga i sin profession genom att lyfta fram vikten 

av att kombinera reflektion och rådgivning.  

 

4.1.5 Förskolechef/rektors ansvar 

Samtliga specialpedagoger i studien beskriver hur förskolechef/rektors mandat är en 

förutsättning för att handledningen ska fylla sitt syfte och resultat visar att specialpedagogerna 

har förskolechef/rektors mandat. Det handlar, enligt specialpedagogerna både om att man har 

tillgång till lokaler, att man får tid till handledning, att handledningen prioriteras och att 

specialpedagogerna ges mandat för att utföra handledning i verksamheten. Flertalet av 

specialpedagogerna uttrycker att stödet de har från förskolechef/rektor är väldigt viktigt. Ett 

nära och bra samarbete emellan specialpedagogen och förskolechef/rektor är hörnstenarna i 

alltihop uttrycker en av specialpedagogerna, som menar att samarbetet är A och O. 

Samarbetet dem emellan och det faktum att handledningen är sanktionerad är en förutsättning 
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för specialpedagogens mandat i handledningen. För att pedagogerna ska få en förståelse är det 

viktigt att förskolechef/rektor är tydlig med handledningens syfte och vad specialpedagogens 

uppdrag är. Att specialpedagogens uppdrag är att vara ett kvalificerat samtalsstöd i 

pedagogiska frågor.  

Utan rektorns mandat skulle hela det här systemet braka ihop. (S8) 

 

Analys av temat förskolechefens/rektorns ansvar  

Resultatet visar att det mandat och stöd som specialpedagogerna har från 

förskolechefen/rektorn är avgörande för att specialpedagogerna ska kunna utföra 

handledningen. Professionsteorin förtydligar yrkesroller och förutsättningar för deras 

utveckling (Göransson, m fl., 2015). Att ha kontroll om en yrkesgrupps rätt handlar enligt 

professionsteorin om att ha kontroll över och utföra vissa arbetsuppgifter (Abbott, 1988). 

Rektor är den som enligt skollagen äger professionell jurisdiktion att besluta, organisera och 

bedriva utvecklande arbete i relation till det specialpedagogiska arbetet (Göransson m fl., 

2015). Detta kan innebära att rektor använder sin jurisdiktion och tar beslut som tydliggör 

handledningens funktion och form, vilket kan möjliggöra för specialpedagogen att erhålla det 

mandat som krävs för att få pedagogernas förståelse. Det kan betyda att rektor behöver ha 

kunskap om och förståelse för handledningens syfte och möjligheter för att prioritera 

handledning som en av specialpedagogens arbetsuppgifter. Det nära samarbetet mellan 

specialpedagog och förskolechef/rektor betonas av specialpedagogerna i studien, vilket skulle 

kunna tolkas som att samarbetet kan vara ett sätt att förtydliga yrkesrollerna och ge 

möjligheten till samverkan.  

 

4.2 Specialpedagogens roll i handledningen 
Studiens resultat visar på flera aspekter när det gäller hur specialpedagogerna beskriver och 

resonerar kring sin roll i handledning. Specialpedagogernas syn på sin egen roll handlar i stor 

utsträckning om att vara professionell. Professionsforskningen kan förtydliga yrkesroller och 

förutsättningar för deras utveckling samt beskriva och definiera en profession. I studien blir 

det tydligt att specialpedagogerna är medvetna om pedagogernas förväntningar på dem i deras 

roll, men även att de själva har förväntningar på pedagogerna.  

Vid analysen av specialpedagogernas beskrivningar av specialpedagogens roll i handledning 

framträdde följande teman; bemötande och relationer, vidga perspektiven, ramar/verktyg, 

teoriutveckling, förväntningar på rollen. 
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4.2.1 Bemötande och relationer 

Enligt studiens resultat ingår det i den professionella rollen att vara ödmjuk och att ge 

pedagogerna en hjälpande hand.  

Jag tror att det största är relationskompetens, jag måste jobba för att få förtroende hos personalen 

(…) relationskompetens är att man precis som med barnen anpassar utifrån varje individ. (S9) 

Specialpedagogerna framhåller vikten av att själva ha ett gott bemötande, för att 

pedagogerna i sin tur ska kunna bemöta barnen på liknande sätt. I 

handledningssituationen bär specialpedagogerna, enligt dem själva, ett stort ansvar för 

att lyfta pedagogerna och att skapa en trygg stämning och ett tillåtande klimat. Det 

gäller att vara genuin när man handleder.  

Målet är att alla ska känna sig sedda och trygga och målet är att det ska vara en bra atmosfär och 

stämning på förskolorna, i personalgrupperna och det ska genomsyra hela verksamheten mot barn 

och föräldrar och de själva, att de ska ha roligt på arbetsplatserna, det tycker jag är jätteviktig, att 

de trivs, för trivs man då smittar det av sig på både barn och föräldrar, alla mår mycket bättre! 

(S4) 

En av specialpedagogerna beskriver att pedagogernas bemötande gentemot barn och 

vårdnadshavare är viktig och att det är något som hen upplever att hen har fått arbeta 

med mer de senaste åren. Det kan exempelvis handla om att de vuxna hälsar på varandra 

när man ses på morgonen i kapprummet.  

Att lyssna in pedagogerna framkommer som viktigt i intervjuerna. Tystnadens betydelse 

är viktig för att ge rum för reflektion. Alla ska få komma till tals och specialpedagogen 

har ett ansvar för att lyssna in och bekräfta känslor och tankar. Det gäller att lyfta fram 

de tysta och att peppa och bekräfta deltagarna. Flera av specialpedagogerna betonar att 

man har en förväntan på pedagogerna att de ska vara delaktiga och att specialpedagogen 

har ett ansvar för att ge förutsättningar för detta genom sitt eget bemötande.  

 

Analys av temat bemötande och relationer  

Bemötande och förhållningssätt är levande redskap som specialpedagogerna använder sig av i 

sin handledning. Bemötande och relationskompetens är någonting som enligt resultatet är en 

grundläggande och nödvändig del i specialpedagogens professionella handledande roll. 

Interaktionen och samspelet med varandra är ur ett sociokulturellt perspektiv viktigt när man 

försöker tolka och förstå hur människan kommunicerar (Nilholm, 2007). Detta kan innebära 

att specialpedagogen i sin handledande roll behöver ha förmågan till kommunikativa 
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kompetenser i sitt samspel med pedagogerna. Specialpedagogen behöver vara väl förtrogen 

med förmågan att lyssna, bekräfta och se pedagogerna för att på så sätt ge möjlighet till 

reflektion. Ur ett professionsteoretiskt perspektiv kan yrkesgrupper stärka sin jurisdiktion 

genom kunskap (Abbott, 1988). För specialpedagoger kan detta innebära att man i sin 

utbildning inhämtar teoretisk kunskap. Det framkommer i studien att exempelvis 

relationskompetens är viktigt för att nå fram till pedagogerna. Man kan tolka detta som att det 

finns delar i specialpedagogens profession som kan inhämtas genom utbildning, men att det 

även ställer krav på specialpedagogens personliga egenskaper. Enligt resultaten skulle detta 

kunna innebära att förmågan att vara genuin och att själv ha ett gott bemötande i 

handledningen, handlar om att ha kunna överföra teori till praktik.  

 

4.2.2 Vidgar perspektiven  

Flera av specialpedagogerna anser att det ligger i deras roll att ta ansvar för att ge 

förutsättningarna för att vidga perspektiven och hitta lösningar tillsammans. Handledarens 

funktion som bollplank är viktig, menar flertalet av specialpedagogerna.   

Jag tänker så här att det är inte jag som kommer med svaren utan det är vi tillsammans, jag och 

arbetslagen som tillsammans kommer fram till lösningarna. (S1) 

Genom att ställa öppna frågor kan specialpedagogerna lämna tillbaka frågan till pedagogerna. 

Pedagogerna ska uppmuntras att blicka inåt för att kunna reflektera kring sin egen roll. Det är 

önskvärt, menar en av specialpedagogerna, att få igång ett bra resonemang och diskussion 

bland pedagogerna själva under handledningen, så att de ställer frågor till varandra och 

därigenom sätter sig in i den andres perspektiv.  

Att man vänder och vrider på olika vinklar och perspektiv i de olika sakerna man står i. Och 

förhoppningsvis, om det är pedagoger som jag handleder, förhoppningsvis kan de komma till 

slutsatserna eller bra lösningar på olika saker på egen hand med min hjälp att nyansera. (S10) 

Resultatet visar att det är viktigt att specialpedagogen är tydlig. Det kan finnas en svårighet 

för pedagogerna att ser flera perspektiv och specialpedagogen bör vara ödmjuk i det.  

Att byta perspektiv också, liksom att förstå det. Det betyder inte att det är lätt, det säger jag 

hundra gånger tror jag. (S6) 
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Analysen av temat vidgar perspektiven  

Studiens resultat visar att specialpedagogernas intention är att handledningen ska vara ett 

forum där man vidgar perspektiven och hittar lösningar tillsammans. Nilholm (2007) skriver 

att det sociokulturella perspektivet kan användas för att tolka och förstå hur människor 

kommunicerar. Enligt Säljö (2014) är en av grundtankarna i det sociokulturella perspektivet 

att lärande sker hos människor genom kommunikation. Detta kan innebära att handledning i 

grupp, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, kan vara en möjlighet för att pedagogerna ska 

kunna vidga perspektiven genom att skapa förståelse för andras perspektiv. Resultaten visar 

att även om deltagarna genom grupphandledning ges möjlighet att vidga sina perspektiv, är 

det inte alltid så att detta sker per automatik. Det kan tolkas som att specialpedagogen kan ha 

en viktig funktion när det gäller att ge förutsättningar för gruppen att lära av varandra, genom 

att hjälpa till att nyansera så att pedagogerna själva kommer fram till lösningar.  

 

4.2.3 Samtalsramar 

Specialpedagogerna berättar hur viktigt det är med ramar och struktur under handledningen 

både enskilt och i grupp. Även om alla förväntas delta och bidra till diskussionen, är det 

specialpedagogens ansvar att vara samtalsledare, hålla strukturen och knyta ihop säcken.   

... hjälpa pedagogen att gå från det lilla till det stora, att lyfta blicken lite till det generella, för det 

är lätt att man hamnar i diket och inte vet riktigt hur man ska komma upp på vägen igen. Så lite av 

rollen blir att ta upp ifrån diket så man inte bara pratar om det här för då kommer man aldrig 

vidare, utan mer samla ihop tankarna och knyta ihop det och hitta någonting som gör att man 

kommer upp och provar det. (S2) 

 

Fler av specialpedagogerna menar att de är sitt eget verktyg i handledningen. De 

använder sig själva som redskap för att handleda pedagogerna. Specialpedagogerna 

beskriver hur de arbetar med öppna frågor som ett verktyg i handledningen för att göra 

pedagogerna själva delaktiga i processen. Det handlar även om att komma vidare i 

diskussioner och samtal när negativ energi tar över.  

Öppna frågor är guld värt överhuvudtaget. Även om jag lägger fram nåt förslag, så kan det vara 

så här, det vill man inte, det går aldrig, det har man provat, sen kan dom äga det i nästa stund 

istället. (S4)  

 

Det ojämna talutrymmet, kan enligt specialpedagogerna, vara en svårighet med handledning i 

grupp. En av specialpedagogerna lyfter fram olika verktyg för att få fler delaktiga, dels att få 

skriva ner sina tankar och idéer kring ämnet, för att sedan få läsa upp det nedskrivna om de 

vill och dels att ställa direkta frågor. Ett annat sätt som en av specialpedagogerna använder sig 
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av är att man börjar den strukturerade handledningen med att gå laget runt. Flera av 

specialpedagogerna uttalar sina förväntningar på pedagogerna kring den gemensamma 

strukturen när det gäller talutrymme, tid, fokus, sekretess och aktivt deltagande. 

Specialpedagogen behöver titta på personalens utvecklingszon och vilka krav som ställs, inte 

förvänta sig att pedagogerna ska ha kunskapen.  

Ja, jag försöker att vara väldigt tydlig med syftet med handledningen, tid och även att 

sammanfatta vad vi har kommit fram till. Alla grupper är ju olika och, jag menar, man måste ju på 

nåt sätt försöka förstå pedagogerna för att komma nån vart. (S12) 

 

Analys av temat samtalsramar  

Specialpedagogerna är medvetna om sin egen roll i handledningen med syftet att vara 

samtalsledare och att bidra med strukturen för handledningssituationen. Resultaten visar att 

hålla strukturen i handledningssituationen är av stor vikt för kvalitén på handledningen. En 

svårighet som lyfts fram är att pedagogerna ibland inte är delaktiga i handledningen. För att 

pedagogerna ska bli delaktiga använder sig bland annat specialpedagogerna av olika 

samtalstekniker som att ställa öppna frågor. Ur ett sociokulturellt perspektiv betonas bland 

annat vikten av på vilka sätt vi människor lär (Säljö, 2014). Detta kan innebära att genom att 

specialpedagogen använder sig av ramar och olika samtalstekniker i handledningen, kan 

pedagogerna öka sin delaktighet och lära tillsammans så att handledningen bidrar till att 

utveckla verksamheten genom pedagogernas eget lärande. En del i det specialpedagogiska 

handledningsverktyget skulle ur ett sociokulturellt perspektiv kunna innebära att vara väl 

förtrogen med teknikerna för att kunna anpassa dem efter gruppens utvecklingszon.  

 

4.2.4 Teoriutveckling 

Flera av specialpedagogerna i studien lyfter vikten av att själv hålla sig à jour genom att sätta 

sig in i ny forskning och litteratur, vilket även blir en utveckling för personalen. Det är viktigt 

att vara påläst för att vara trovärdig i rollen och att få mandat av pedagogerna till 

utvecklingsarbetet. Även om några av specialpedagogerna för den delen inte vill ses som 

någon som ska leverera färdiga svar.  

Handledning skapar ju en massa förväntningar. Bara begreppet specialpedagog är ju idiotiskt 

också, kan jag tycka för någonstans är man nåt speciellt som ska komma med något speciellt. (S3) 

 

Några av specialpedagogerna berättar om fördelarna med att ha handledning tillsammans med 

andra professioner inom elevhälsan och menar att de har andra infallsvinklar än de 

pedagogiska. En svårighet kan vara att de psykologiska teorierna upplevs väga tyngre än de 
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specialpedagogiska teorierna varpå specialpedagogens professionella roll riskerar att komma i 

skymundan.  

... då köper de ju det bättre än om jag skulle säga det som (nämner sig själv). Det är ju som när 

psykologen kommer, det vet du ju själv och säger samma sak som specialpedagogen så tar det ju 

mer, konstigt men så är det ju. Så det är viktigt de där teorierna att ha och plocka fram dom. (S11)  

 

Analys av temat teoriutveckling   

Specialpedagogerna förväntas vara pålästa för att bidra till pedagogernas utveckling, men 

resultatet visar även att de ibland kan uppleva att det förväntas att de ska komma med något 

speciellt. Det framkommer även att pedagogerna, enligt specialpedagogerna, ibland har mer 

tillförsikt till psykologens profession än specialpedagogens. Abbot (1988) använder begreppet 

professionell jurisdiktion för att beskriva yrkesgruppers kamp om kontroll över kunskaper och 

arbetsområden. Enligt professionell jurisdiktion handlar det om en yrkesgrupps rätt att ha 

kontroll över och utföra vissa arbetsuppgifter. Specialpedagogens kompetens i elevhälsan är 

vagt formulerad och specialpedagogiken kritiseras för sin teorilöshet och svaga jurisdiktion 

(Sahlin, 2004). Detta kan innebära att det har betydelse för handledningen att 

specialpedagogen dels känner sig kunnig och påläst inom sitt område för att få mandat av 

pedagogerna, dels att specialpedagogen är klar över sin egen arbetsbeskrivning och tydlig 

med sin egen kompetens i förhållande till ex skolpsykologens eller kuratorns. Här kan rektors 

roll, som ansvarig för specialpedagogens arbetsbeskrivning, vara viktig. Det skulle kunna 

innebära att rektor kan behöva förtydliga specialpedagogens uppdrag så att pedagogerna kan 

förstå vilka förväntningar de kan ställa på specialpedagogen. Det kan även innebära att rektor 

behöver tillgodose specialpedagogens behov av fortbildning och genom det stärka 

specialpedagogens jurisdiktion.  

  

4.2.5 Förväntningar på handledarrollen 

Studiens resultat visar att specialpedagogerna känner förväntningar på sin handledande 

roll. Specialpedagogerna beskriver hur de förväntas lösa problem och kunna allt eller 

komma med svaren och att de därigenom känner ett krav på prestation.  

Jag tror på att andas och ta en funderare och svaret behöver inte komma direkt utan många 

gånger kan det vara bra att tänka en gång till, tyvärr är det lite så att man vill prestera. (S1) 

Flera av specialpedagogerna ger uttryck för att de upplever förväntningar från 

pedagogerna på att de jämt ska finnas anträffbara och att de ska stötta pedagogerna. 

Specialpedagogerna menar att det är viktigt att själva känna stöd från 

förskolechef/rektor.  
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De flesta av specialpedagogerna lyfter fram egen handledning som en förutsättning för 

att utvecklas i sin profession. De som inte har egen handledning framhåller att det är 

någonting som de skulle vilja ha. De flesta av specialpedagogerna får handledning i 

grupp av psykolog. Handledningen fungerar även fortbildande eftersom pedagogerna får 

en modell för hur handledarrollen kan fungera. Flera av specialpedagogerna känner 

även att de kan få med sig teorier som de sedan kan använda i sin egen handledning.  

  

Analys av temat förväntningar på handledarrollen  

Specialpedagogerna upplever att det finns förväntningar från pedagogerna i sin handledande 

roll. Att jämt vara tillgänglig, är en av förväntningarna som specialpedagogerna lyfter fram. 

En annan är att specialpedagogen förväntas lösa problem genom att komma med lösningar. 

Att ha en förskolechef/rektor som lyssnar och stöttar beskrivs som en viktig förutsättning för 

handledning och för att specialpedagogens roll ska tydliggöras. Flera lyfter fram egen 

handledning som en förutsättning att utvecklas i sin profession samt möjligheten att omsätta 

inhämtade teorier i handledningen till den egna praktiken. Enligt Abbott (1988) kan den 

formella arbetsfördelningen vara formaliserad genom arbetsbeskrivningar, även om detta inte 

alltid är fallet med den faktiska arbetsfördelningen. Den formella och den faktiska 

arbetsfördelningen för specialpedagoger skulle utifrån professionsteorin kunna påverkas av i 

det här fallet rektors mandat. Förskolechefs/rektors tydlighet när det gäller mandat för 

specialpedagogens handledande funktion, kan ha en påverkan på specialpedagogens 

förutsättningar att bedriva handledning. Vilka förväntningar som ställs på specialpedagogen 

från andra yrkesgrupper skulle kunna påverkas av förskolechefs/rektors tydlighet i frågan. 

Specialpedagogens egen tydlighet gentemot sina kollegor skulle därigenom kunna vara 

sanktionerat av förskolechef/rektor.  

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att undersöka några specialpedagogers beskrivningar och erfarenheter av 

handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg. Vi har intervjuat tolv 

specialpedagoger och tagit del av deras beskrivningar av erfarenheter och resonemang av 

handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg. Studiens frågeställningar har 

besvarats och redovisats i resultatet utifrån de svar som har framkommit under intervjuerna. 
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Vi kommer här att diskutera vårt resultat i förhållande till syftet och frågeställningarna samt 

koppla resultaten till tidigare forskning.  

Studiens resultat visar att handledning fyller flera syften och visar på flera aspekter av den 

handledande rollen. Vi har tolkat resultatet som att specialpedagogerna har ett relationellt 

perspektiv och att de genom handledningen vill fokusera på det främjande och förebyggande i 

den pedagogiska miljön, bygga på det som fungerar, snarare än att fokusera på att åtgärda den 

enskilda individen. Göransson m.fl. (2015) menar att specialpedagoger definierar skolproblem 

utifrån ett relationellt perspektiv. Specialpedagogen ska i sitt professionella uppdrag arbeta 

främjande och förebyggande (Milerad & Lindgren, 2014) (SFS 2010:800). Även om resultatet 

i studien visar att specialpedagogerna strävar efter det främjande och förebyggande i 

handledningen finns det svårigheter där man ändå hamnar i att åtgärda enskilda individer, 

snarare än att anpassa verksamheten efter barnens/elevernas behov. Skolinspektionens egna 

granskningar visar att förebyggande och hälsofrämjande insatser ofta kommer på undantag i 

elevhälsoarbetet. Istället inriktas merparten av elevhälsans resurser på det åtgärdande arbetet 

(Skolinspektionen, 2015). Lindqvist, m.fl. (2011) studie visar att specialpedagogen kan ha 

svårighet att hävda ett relationellt perspektiv på grund av sin osäkra status. Resultaten i vår 

studie visar även att specialpedagogerna upplever att specialpedagogens roll riskerar att 

komma i skymundan, på grund av att pedagogerna litar mer till de psykologiska teorierna. Det 

framkommer i studien att det är viktigt för specialpedagogen att höja sin status och känna sig 

trygg i sin yrkesroll genom att hålla sig à jour när det gäller teorier och forskning samt genom 

att få egen handledning. Det är en förutsättning för att specialpedagogen, genom handledning, 

ska kunna bidra till utveckling för pedagogerna i deras yrkesroll. Göransson m.fl. (2015) 

menar att den specialpedagogiska yrkesrollen saknar stöd i Skollagen, vad gäller vilka som 

har rätt att praktisera specialpedagogiskt stöd. Det finns även andra yrkesroller med anspråk 

på likartade arbetsuppgifter. Enligt Sahlin (2004) är det psykologer eller kuratorer som främst 

har förknippats med handledning till lärare.  

Resultatet visar att specialpedagogerna har förskolechefs/rektors mandat och stöd. Genom ett 

nära samarbete mellan specialpedagog och förskolechef/rektor gynnas möjligheterna för en 

gemensam förståelse av handlednings möjligheter i verksamheten. I Cownes (2005) studie 

framkommer det att det var viktigt att specialpedagogen får stöd från ledningen. Det är 

förskolechef/rektor som har ansvaret för att personalen får den kompetensutveckling som 

krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 2016). Forskning 

visar att det är viktigt att specialpedagogerna har ett bra stöd från ledningen för att de ska 

kunna utföra sitt uppdrag och utvecklas (Cownes, 2005). Sahlin (2004), betonar att ledningen 
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är aktiv och kunnig när det gäller handledning och för specialpedagogens upplevelser av 

legitimitet. I Malmgren Hansens (2002) studie framkommer det att det blev svårt för 

specialpedagogerna att upprätthålla den nya yrkesrollen eftersom de lämnades utan något 

uttalat stöd från skolledningen. Detta visar inte studiens resultat där specialpedagogerna 

tvärtemot beskriver att de har förskolechefs/rektors stöd. Resultatet pekar istället på liknande 

resultat som i Lindqvist (2013) studie, där resultatet visar att specialpedagoger i viss mån har 

etablerat en ny yrkesroll och arbetar allt mer med bland annat handledning. 

Enligt specialpedagogerna i studien har handledning både ett syfte att leda till reflektion hos 

pedagogerna samt att fungera rådgivande. Specialpedagoger ska enligt examensförordningen 

ha förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare (SFS 2007:638). Åberg 

(2009) menar att handledning kan vara professionsutvecklande, personalstödjande och 

verksamhetsinriktad. Enligt Åsén Nordström (2014) kännetecknas pedagogisk handledning av 

ett lärande samtal där alla kommer till tals. I samtalen kan personalens olika tankar och 

erfarenheter synliggöras och bidra till att man bättre förstår varandras olika utgångspunkter. 

Bladini (2011) skiljer på handledning som rum för reflektion, där man skapar förändring 

genom att vidga perspektivet, till skillnad mot att se handledning som ett tillfälle att skapa 

förändring genom att ge råd. Vår studie visar att specialpedagogerna har en tydlig bild av sin 

roll som både kvalificerad samtalspartner och rådgivare och att de kompletterar varandra. Ett 

annat syfte med handledning är, enligt specialpedagogerna i studien, att utveckla 

pedagogernas yrkesroll och att detta kommer barnen/eleverna till gagn. För att 

specialpedagogen ska ha en aktiv del i utvecklandet av pedagogernas yrkesroll förutsätts att 

specialpedagogen har god fingertoppskänsla när det gäller att anpassa sin förmåga att påverka 

gruppens dynamik så att reflektion och utveckling kan ske. Forskning visar att handledning 

kan vara ett sätt för pedagogerna att utveckla sin professionalitet, växa i sin yrkesroll samt 

leda till kompetensutveckling (Normell, 2002; Wahlström, 1996; Sundqvist, 2012; Sahlin, 

2004; Gjems, 1997; Åberg, 2009). Förskolechef/rektor har ansvaret för pedagogernas 

kompetensutveckling i förskola/skola (Skolverket, 2016). Resultatet visar att det kan vara ett 

hinder att deltagarna i handledningen är passiva och att grupperna inte är arbetande grupper. 

Dynamiken i handledningen kan enligt resultatet även ses som utvecklande när det gäller att 

komma framåt i handledningen och främja utveckling hos pedagogen. Resultatet i studien 

visar att ramar och verktyg är någonting som specialpedagogerna använder sig av i 

handledningen för att bidra med strukturen och på så sätt leda till utveckling och pedagogiskt 

arbetande grupper. Forskning visar att specialpedagogens styrningar av ramar och struktur har 

en vital betydelse (Bladini, 2004). Att klargöra förväntningar på varandra i handledning är 
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viktigt för att handledningen ska upplevas positivt (Åberg, 2009). Detta framgår även i 

studiens resultat.  

Bemötande och förhållningssätt är något som genomsyrar specialpedagogernas tankar om 

syftet med handledning och hur detta i praktiken kan bidra till ett tillåtande klimat med trygga 

barn, pedagoger och vårdnadshavare. Elevhälsans arbete ska präglas av ett barnperspektiv och 

det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande (Socialstyrelsen, 2016). Enligt 

barnkonventionen och Salamancadeklarationen ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

(UNICEF, 2009) (UNESCO, 2006). Specialpedagoger i studien lyfter fram ett ökat behov av 

att jobba med värdegrunden genom handledningen. Detta skulle kunna betyda att fokus på 

värdegrundsfrågor har ökat i förskola och skola. Barnperspektivet och sambandet mellan 

hälsa och lärande lyfts fram i styrdokumenten och detta syns även praktiskt i våra resultat när 

det gäller handledningens syfte. Handledning kan vara ett redskap för att omsätta teoretiska 

värdegrundsfrågor i förskola och skola till praktiken. Forskning beskriver att 

specialpedagoger behöver ha en god social interaktionsförmåga (Takala et al, 2009). 

Resultatet visar att specialpedagogerna i sin roll som kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare behöver ha god relationskompetens och känna in pedagogens behov och utifrån det 

möta pedagogen där den är. Specialpedagogen behöver vara ödmjuk inför pedagogernas egna 

förmågor och individuella utvecklingszon. Att vara genuint intresserad beskriver 

specialpedagogerna som viktigt när de handleder. Att vara en kvalificerad samtalspartner 

handlar till stor del om att sätta ljuset på pedagogerna, hjälpa pedagogerna att se varandra och 

hjälpa dem att vidga perspektiven.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka några specialpedagogers beskrivningar, erfarenheter och 

resonemang av handledning som professionellt specialpedagogiskt verktyg. Eftersom vi ville 

få en ökad kunskap och en fördjupad förståelse använde vi oss av en kvalitativ 

forskningsansats (Kvale & Brinkman 2014). Den kvalitativa forskningsansatsen visade sig 

vara ett bra val eftersom den möjliggjorde att ta del av specialpedagogernas beskrivningar och 

erfarenheter. En kvantitativ forskningsansats hade inte gett oss möjligheterna till att ta del av 

beskrivningar och erfarenheter på ett djupare plan. Vi valde att använda oss av en 

halvstrukturerad intervjuform. Denna metod valdes för att öka möjligheten till förståelse där 

både bredd och djup finns med, men även för att få möjlighet till ett friare samtal i jämförelse 

med en strukturerad intervju (Bjørndal, 2005). 12 av 20 specialpedagoger tackade ja till att 
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delta i studien. Urvalet är litet, men får anses fylla sitt syfte, att ge djupare beskrivningar av 

specialpedagogernas erfarenheter. Specialpedagogerna i studien verkade genuint intresserade 

av att delge oss sina tankar och erfarenheter om handledning och samtalen flöt på bra. Om vi 

hade valt en mer strukturerad intervjuform hade detta möjligen lett till att specialpedagogerna 

inte haft lika stor möjlighet att berätta fritt. Pilotstudien fyllde en viktig funktion när det 

gällde att kontrollera hur väl våra frågor bidrog till att ge svar på våra frågeställningar. 

Intervjuerna spelades in för att underlätta analysen. Detta bidrog även till möjligheten till att 

ge all uppmärksamhet till specialpedagogernas beskrivningar och lyssna aktivt. Efter varje 

utförd intervju transkriberades var och en av intervjuerna. Transkriberingarna visade sig ha 

stor betydelse för vår analysmetod, där flera teman framträdde som vi kunde använda i vår 

analys. Utifrån specialpedagogernas svar och beskrivningar fick vi ett bra underlag till 

resultat- och analysarbetet. I studien har det teoretiska ramverket varit till hjälp för att 

analysera och förstå resultatet. Hade vi valt andra teorier hade detta kunnat ge andra 

tolkningar av resultatet. Vi anser att det har varit givande för studien att vara två personer i 

genomförandet och analysen av resultatet. Detta har antagligen ökat både trovärdigheten och 

kvaliteten i studien.  

 

 5.3 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 
Studiens resultat visar på att förskolechefs/rektors mandat är väldigt betydelsefullt för att 

handledningen ska kunna bedrivas på ett utvecklande sätt i förskola och skola. Vi kan även se 

att det finns behov av att stärka specialpedagogens professionella roll och en väg skulle kunna 

vara att ge ökad legitimitet till yrket genom att lagstadga en legitimation för specialpedagoger. 

Idag finns krav på att elevhälsan ska ha tillgång till personal med specialpedagogisk 

kompetens. Här behöver den specialpedagogiska professionen förstärkas och tydliggöras så 

att elevhälsan ska innefatta personal med specialpedagogisk examen alternativt legitimation. 

Ett annat sätt att stärka specialpedagogens professionella roll är att fortsätta att utveckla och 

höja statusen på den specialpedagogiska forskningen. Specialpedagogiken skulle även kunna 

gynnas av att arbeta fram ett gemensamt språk för att höja yrkets legitimitet.  

 

Att förskolan och skolan arbetar utifrån ett relationellt perspektiv där handledning ses som ett 

professionellt lärande, kan bidra till att skapa ett förändringsarbete med fokus på det 

främjande och förebyggande. Specialpedagoger i studien lyfter fram ett ökat behov av att 

jobba med värdegrunden i handledningen. I en målstyrd verksamhet får värdegrunden inte 

komma på undantag. Hälsa och lärande påverkar varandra och det skulle vara intressant att 
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följa fortsatt forskning på hur förskolan och skolan kan utveckla det dubbelriktade sambandet 

i praktiken. 

  

Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare handlar till stor del om 

specialpedagogernas egen relationskompetens vid handledning enskilt och i grupp. 

Gruppdynamiken är någonting som specialpedagogen behöver vara medveten om och ha 

kunskap kring i sin handledande roll. Vi tilltalas av bilden där handledning liknas vid 

massage, det får inte bli för slätstruket, utan vi behöver gå på djupet och våga väcka känslor 

för att det ska ge resultat. Det handlar om fingertoppskänsla i hur man använder 

relationskompetensen i kombination med struktur, ramar och olika samtalstekniker. 

Jag kan inte lära någon någonting. Jag kan bara få dem att tänka, vilket är mycket mer värt än att 

förmedla min egen vision (Sokrates 477 f kr) 

 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det 

hon förstår (S. Kierkegaard) 

Vi tror att det här sättet att tänka kring ansvaret för den andre kan hjälpa oss att förstå 

varandra bättre. Genom ökad förståelse för den andres perspektiv möjliggörs ett vidgat synsätt 

och samarbete för att arbeta främjande och förebyggande. Vi drar slutsatsen att handledning 

som professionellt specialpedagogiskt verktyg kan vara ett sätt att utveckla den pedagogiska 

verksamheten i förskola och skola. Vi tror att framtida forskning inom detta område kommer 

att ha stor betydelse för denna utveckling. För oss är handledning ett levande verktyg som är 

starkt förknippat med bemötande och ansvar för den andre. Vi tycker att specialpedagog S6 

fångar komplexiteten och utmaningen i handledning som professionellt specialpedagogiskt 

verktyg. 

Jag tror att det är väldigt mycket feeling, ibland lyckas man och ibland inte. (S6) 
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Bilagor 

Intervjuguide  
 

 I vilken verksamhet arbetar du? 

 Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

 Utbildning?  

 På vems initiativ sker handledningen? 

 Om du tänker kring handledning som ett professionellt verktyg, hur och vad tänker du 

då? 

 Hur ser handledningen ut? Form och omfattning?  

 Hur ser du på syftet med handledning som professionellt verktyg?  

 Hur förbereder du dig inför handledningen? 

 Hur ser du på din roll i handledningen? 

 Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig i handledningen?  

 Vilka förväntningar har du på deltagaren/deltagarna i handledningen? 

 Vad lägger du fokus på/vad är viktigt i handledningen? 

 Vad vill du uppnå med handlingen? Vad är ditt mål? 

 Vilka styrkor och möjligheter kan du se med handledning? 

 Vilka hinder och svårigheter kan du se med handledning? 

 Vilka förutsättningar behövs för att handledning som professionellt verktyg ska kunna 

genomföras? 

 Får du själv handledning som specialpedagog? 

 Är det något mer du vill berätta om? 
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Missivbrev 
Hej!  

Vi studerar på specialpedagogprogrammet vid Mälardalens Högskola. Nu under våren 2017 

kommer vi att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Vårt arbete kommer handla om 

handledning och syftet är att få ökad kunskap kring handledning som professionellt 

specialpedagogiskt verktyg. Vi vill undersöka specialpedagogers beskrivningar och 

erfarenheter av handledning som professionellt verktyg. Med detta brev vill vi be om ditt 

medgivande att medverka i studien. Vi skulle vilja intervjua dig vid ett tillfälle under perioden 

februari/mars 2017. Intervjun tar ca 45-60 minuter och kommer att spelas in och därefter 

transkriberas. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att vi 

använder fingerade namn. Det inspelade materialet kommer att avidentifieras och materialet 

kommer endast att användas i denna studie. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.  

Tack för din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Christine Eklöf 

Lotta Eklöf 

 

Handledare: Gunnlaugur Magnússon  

 


