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Sammanfattning 
Specialpedagogen ska enligt examensförordningen (SFS 2007:638): 

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

för kollegor, föräldrar och andra berörda. 

 
I diskussionen om handledning och konsultation finns en begreppsförvirring, dels inför vad de 

olika begreppen innebär men också hur de skiljer sig åt från varandra. 

 
Vi har i en systematisk litteraturstudie granskat vad som är specifikt för handledning och 

konsultation, två av de samtalsmetoder som förekommer inom skolans värld idag. 

 
Vi har funnit att metoderna handledning och konsultation har många både likheter och 

skillnader med varandra. För att tydliggöra detta har vi valt att tematisera dessa likheter och 

skillnader utifrån rubrikerna bakgrund och definition, tid, direkt/ indirekt stöd, syfte, mål, 

yrkesbakgrund och hierarkier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: handledning, konsultation, samtalspartner, specialpedagog, kompetensutveckling, 

organisation 



Summary 
According to the Master's Degree Ordinance (SFS 2007: 638), the special pedagogue will: 

 
demonstrate a well-developed ability to be a qualified interlocutor and adviser in educational matters 

for colleagues, parents and others concerned. 

 
There is confusion regarding concepts in the discussion about supervision and consultation, 

partly in regards to what the different terms means but also how they differ from each other. 

 
In a systematic review of literature, we have examined what is specific to supervision and 

consultation, two of the methods that exist within the school world today. 

 
We have found that the methods of supervision and consultation have many similarities and 

differences in common. To clarify this, we have chosen to systematize these similarities and 

differences based on background and definition, time, direct/indirect support, purpose, goals, 

occupational background and hierarchies. 
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Inledning 
Enligt examensförordningen (SFS 2007:638) är ett av målen att 

specialpedagogen ska: 

 
– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. 

 
Enligt examensordningen definieras detta som en central del av 

specialpedagogens yrkesfält. 

 
Utifrån behovet att erbjuda människor bättre stöd har det vuxit fram flera olika 

samtalsmodeller så som handledning, rådgivning, mentorskap och coaching 

(Bjørndal & Sjösten, 2017). Innebörden av det handledande uppdraget är oklart 

och behöver förtydligas i de officiella dokumenten som rör skolan (Bladini, 

2004). Bladini & Naeser (2012) skriver att det kvalificerade samtalsuppdraget 

inte är etablerat än och därför bör kunskap kopplad till professionen utvecklas. 

 
Vi menar att specialpedagogen kan komma att behöva mer kunskap gällande 

samtalet som arbetsverktyg för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 
Vi har valt att i en systematisk litteraturstudie analysera två olika 

samtalsformer, handledning och konsultation, som enligt vår erfarenhet kan 

användas i arbetet som kvalificerad samtalspartner av specialpedagoger. 
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Bakgrund 
I examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) står att 

specialpedagogen ska: 

 
– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. 

 
Examensordningen för specialpedagoger gäller över hela landet, förutom för de 

preciserade krav som varje högskola själv kan bestämma inom ramen för 

kraven i examensbeskrivningen. Begreppet kvalificerad samtalspartner 

infördes i den nu gällande examensordningen och kan beskrivas som ett sätt att 

handleda (Eriksson, Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). 

 
Intresset för handledning av pedagoger har ökat bland annat som en 

konsekvens av den skolreform som genomfördes under 90-talet i Sverige, då 

ansvaret för utvecklingen av skolan och kompetensutvecklingen av pedagoger 

lades direkt på den lokala nivån. Pedagogisk handledning har under senare tid 

uppmärksammats och använts som ett inslag i pedagogers 

kompetensutveckling (Lendahls-Rosendahl & Rönnerman, 2002). I arbetet 

med att implementera den nya läroplanen kom pedagogisk handledning att bli 

ett av flera verktyg i kommuner och allt fler kommuner prioriterar handledning 

som ett arbete i kompetensutveckling (Åsén Nordström, 2014). 

 
Utifrån behovet att erbjuda människor bättre stöd har det vuxit fram flera olika 

modeller för samtal så som handledning, rådgivning, mentorskap och coaching. 

Samtalsstödet kan kopplas till den konstruktivistiska synen på lärande, som är 

dominerande idag, där människor ses som unika och aktiva 

kunskapsproducenter. Det konstruktivistiska pedagogiska stödsamtalet kan 

definieras utifrån målet att främja lärandet och bemästringsförmågan hos den 

som får samtalsstödet (Bjørndal & Sjösten, 2017). Utifrån konstruktivistisk 

teoribildning är motorn för lärande och utveckling den obalans som skapas i 

mötet mellan olika perspektiv (Scherp i Berg & Scherp, 2003). 



3 
 

 
 
 

Vår erfarenhet är att begreppet kvalificerad samtalspartner kan innebära flera 

olika former av samtal för oss specialpedagoger, beroende på vilken situation, 

vilka behov, personer och professioner vi möter. 

 
Genom att undersöka två av dessa samtalsformer, handledning och 

konsultation, är vår ambition att tydliggöra vad begreppet kvalificerad 

samtalspartner kan innebära i den specialpedagogiska praktiken. 

 
Forskningen visar även den på ett behov av att tolka begreppen. Killén (2008) 

menar att det tidigare var enkelt att särskilja de olika processerna handledning 

och konsultation från varandra men att en tydligare definition av dessa begrepp 

nu behövs. 

 
För att undersöka och tydliggöra begreppen handledning och konsultation har 

vi valt att använda oss av en systematisk litteraturstudie, där vi gör en 

innehållsanalys av forsknings- och evidensbaserade texter. Vår huvudsakliga 

ambition är att identifiera likheter och skillnader mellan dessa samt utröna vad 

som definierar de bägge metoderna. 
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Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka forskning om 

två av de samtalsformer som kan användas av specialpedagogen i rollen som 

kvalificerad samtalspartner, handledning och konsultation. 

 
Frågeställningar 
Vad definierar metoderna handledning och konsultation? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan dess metoder? 

Avgränsningar 
För att vara en kvalificerad samtalspartner kan specialpedagogen använda sig 

av flera olika samtalsmetoder, i syfte att hjälpa. Dessa gränsar till varandra i 

både utförande och definition. Rådgivning, handledning, konsultation, 

undervisning, rekommendation och organisationsutveckling är exempel på 

samarbetsformer där samtal finns med som metod (Brown, Pryzwansky & 

Schulte, 2001). Vi har i den här systematiska litteraturstudien valt att inrikta 

oss på handledning och konsultation då dessa metoder enligt vår erfarenhet är 

vanligt förekommande inom skolans verksamhetsområde. 

 
Metod 
I syfte att undersöka vad handledning och konsultation är har vi valt att utgå 

från en kvalitativ ansats i en systematisk litteraturstudie. En kvalitativ ansats 

innebär att tonvikten ligger på text och innehåll snarare än på en kvantifiering 

av data (Bryman, 2011). Den kvalitativa ansatsen ska enligt Stukát (i Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) sträva efter att beskriva, förstå, förklara 

och tolka. Vi har enligt denna kvalitativa ansats styrt vårt urval av litteratur 

(Bryman, 2011). 

 
Den systematiska litteraturstudien syftar till att göra en syntes av tidigare 

studier där litteraturen är informationskällan. Litteraturöversikten är 

systematisk, tydlig och används för att identifiera och utvärdera det befintliga 

arbetet som producerats i ämnet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
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2013). En litteraturöversikt är även en bra metod för att förstå vad som för 

närvarande är känt om ett ämne (Fink, 2005). Vi har sökt, kritiskt granskat och 

sammanställt den litteratur vi funnit relevant för frågan. Det ökade 

informationsflödet gör det nödvändigt att kunna kritiskt värdera fakta (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

 
Arbetet med en systematisk litteraturstudie kan delas in i sju steg enligt Fink 

(2005): 

1. Välj forskningsfråga. 

2. Välj ur vilka databaser som litteraturen ska sökas ur. 

3. Välj sökord. 

4. Översiktsläs de första val som gjorts. 

5. Kvalitetsgranska aktuell litteratur. 

6. Granska vald litteratur på djupet. 

7. Systematisera resultatet i vald analysform, exempelvis en 

metaanalys. 

 
I en systematisk litteraturstudie bör följande kriterier uppfyllas enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström (2013): 

• Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av 

artiklar. 

• En uttalad sökstrategi. 

• Systematisk kodning av alla inkluderade studier. 

• Metaanalys ska användas för att väga samman resultatet från flera 

små studier (om det är möjligt). 

 
Datainsamling och empiri 
Det finns inga regler för antalet studier som ska ingå i en systematisk 

litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Hartman 

(2003) skriver att det är överflödet av information som utgör svårigheterna 

eftersom man riskerar drunkna i all information vilket medför att det är svårt 

att se vad som är relevant. 
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Urvalet av granskad litteratur i denna uppsats består av publicerade svenska 

och internationella forskningsartiklar, rapporter och avhandlingar samt böcker. 

 
För att söka lämplig litteratur använde vi oss i ett första skede av 

Universitetsbiblioteket vid Linköpings Universitet. Sökord var till en början 

handledning, handledande samtal, pedagogisk handledning, coaching, 

konsultation, school counseling och konsultationsmetodik. För att komma 

vidare i sökningen efter lämplig litteratur har vi utgått från referenslistor i 

tidigare lästa publikationer (Forsberg & Wengström, 2015) samt fått 

rekommendationer från handledare på lämplig litteratur. Vi har på så vis nått 

en större bredd i vår sökning men ändå lyckats hålla oss till relevanta 

referenser utan att förlora oss i mängden information. 

 
Bearbetning 
Redovisning av granskad litteratur sker i form av tabeller (se bilaga 1 och 2) då 

det enligt Hartman (2003) kan ha fördelar om informationen komprimeras, 

struktureras och visualiseras. Det är viktigt att analysera resultaten utifrån 

artiklarnas bevisvärde i en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Vi har valt att göra en innehållsanalys i vår 

litteraturstudie. 

 
Resultat 

Granskad litteratur 
För att undersöka vad för likheter och skillnader som finns mellan metoderna 

handledning och konsultation samt vad som definierar dessa metoder har vi 

granskat 21 publikationer om handledning (bilaga 1) och 11 publikationer om 

konsultation (bilaga 2). 
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Handledning 

Vad är handledning? 
Handledning, typ av praktisk- pedagogiskt stöd som ges kontinuerligt under 

utbildning eller praktik. Inom vissa människovårdande yrken med teoretisk 

grundutbildning används särskilda handledare som stöd för att bevara och 

vidareutveckla yrkeskunnandet. Syftet med handledningen är att underlätta och öka 

förmågan att ge god behandling, att ha en stödjande funktion i svåra och krävande 

situationer och vid etiska dimlemman samt att motverka stress. Handledning är 

inriktat på professionella metoder och processer i arbetet och ges i grupp eller 

individuellt (NE.se). 

 
Handledningens framväxt har skett i en tid, i ett samhälle och i en skola som 

har krävt, tillåtit och/eller gjort utveckling möjlig. Verksamheten har också 

påverkats av de kontexter som den är en del av (Åberg, 2009). Att handledning 

med yrkessamma efterfrågas i allt högre utsträckning hänger ihop med den 

snabba förändringstakten i samhället och dess organisationer och allt större 

krav ställs på den enskildes yrkeskompetens (Hammarström-Lewenhagen & 

Ekström, 1999). 

 
Handledning går inte enkelt att avgränsa från närliggande områden. Några av 

de aktiviteter som gränsar till handledning och som förekommer är bland annat 

vägledning, konsultation och undervisning (Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2002). 

 
Strukturen i en handledning präglas av att den är noggrant balanserad för att 

fungera utmanande och för att ge stöd - allt i syfte att utveckla den enskilde och 

kollegagruppens yrkeskunskap, yrkesetik och yrkespraktik. Genom de 

strukturerade samtalen i en handledning med fokus på pedagogiska situationer 

får pedagoger syn på sitt eget och varandras arbeten (Lauvås, Hofgaard Lycke 

& Handal, 1997). Handledaren har i sin yrkesroll möjlighet att genom en tydlig 

struktur och ordning få fram pedagogernas kompetens i ett gemensamt forum. I 

handledningen kan den tysta kunskapen utveckla ett gemensamt yrkesspråk 

(Sahlin, 2007). 
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Handledningen är både en direkt och en indirekt stödform. Den indirekta 

fokuseras på en problemlösningsprocess där de handledda pedagogerna och 

eleverna löser problem tillsammans och där syftet är att den handledde ska 

utveckla sin kompetens och förståelse för att stötta andra. Den direkta 

handledningen fokuserar på pedagogernas egna svårigheter/dilemman 

(Sundqvist, 2014). 

 
Specialpedagogens roll är att fungera som en spindel i nätet där pedagogernas 

kompetenser ska synliggöras på en gemensam arena och där handledning 

sträcker sig över ett i förväg bestämt schema under en längre tid (Tveiten, 

2014). Att handledning kan pågå uppemot två år är inte ovanligt (Berg i Berg 

& Scherp, 2003). Handledning är också på sätt och vis ett medel för att 

kvalitetssäkra yrkespraktiken. Erfarna handledare menar att de som blir 

handledda utvecklar förmågan att kommunicera med elever, patienter och 

studenter genom handledning (Tveiten, 2014). 

 
Handledning betraktas som en viktig och ibland nödvändig förutsättning för 

yrkesmässig utveckling (Näslund, 1995). Det finns en viktig aspekt att lyfta 

fram och det är att handledningen ska ha sin grund i teori, reflekterande och 

beprövad erfarenhet. Å andra sidan är det vanligt förekommande att 

handledning inte kräver ytterligare kompetens utöver ämnesmässiga kunskaper 

på det område som man handleder i (Lauvås & Handal, 2016). 

 
Den litteratur som vi granskat delar huvudsakligen upp handledning i fyra olika 

mål. Kunskapsinlärning, färdighetsutveckling, personlig utveckling och 

integrerad yrkesskicklighet. Kunskapsinlärning är det vanligaste målet inom 

den akademiska handledningen, där den handledde ska lära sig att behärska 

teoretiska begrepp. Färdighetsutveckling är ett mycket vanligt mål inom 

grupphandledning, där syfte är deltagarna ska göra sig själva uppmärksamma 

på vad som kännetecknar ett kompetent och skickligt agerande i 

yrkesvardagen. Personlig utveckling syftar till att utveckla interpersonella 

processer i träningsprogrammet. Integrerad yrkesskicklighet betraktas av de 



9 
 

 
 
 

flesta som det viktigaste målet för handledning. Det handlar om att veta när 

man ska skall försöka komma vidare och när man ska backa (Näslund, 1995). 

 
Vad är syftet med handledning? 
Handledningens syfte är att stärka yrkesutövares professionella kompetens till 

det bästa för yrkesutövares målgrupp. I en specialpedagogisk handledning 

handlar det om att yrkesutveckla pedagoger på skolor. Handledningens 

funktion är att stärka kompetensen hos de som blir handledda i form av 

kunskaper, färdigheter, sociala resurser, hjälpare och utrustning. Det handlar 

om att fokusera på det friska, på resurserna och om förmågan att ta kontroll 

över det som påverkar det egna livet (Åsén Nordström, 2014). 

 
Handledaren ska underlätta för de handledda genom att erbjuda ett verktyg som 

gör att de som är ute på fältet skall kunna hantera sin yrkesroll på ett skickligt 

och sakligt sätt. En specialpedagogisk handledning kan bidra till att möjliggöra 

och förbättra de handleddes egna resurserna, de egna målen och vad som 

upplevs som utmaningar och vad som upplevs ge glädje (Tveiten, 2014). I 

handledningen kan specialpedagogen utveckla teorin bakom den yttre 

handlingen hos pedagogerna, och synliggöra lärbeteendet för att läraren ska bli 

mer medveten om sin praktiska teori. 

 
Handledningen kan lyfta alla professioner på skolan till en högre nivå, där 

personalen blir hjälpt att lyfta upp blicken och ser sin vardag med 

professionella glasögon och i ett helikopterperspektiv, där svårigheter kan ses i 

sak och inte i person (Lauvås & Handal, 2016). 

 
Olika modeller för handledning 
En form av handledning är fortlöpande och regelbundet återkommande i olika 

typer av reflektionsgrupper, vilken har blivit allt vanligare för 

specialpedagoger. Pedagogen ska förbereda sig inför en handledning för att 

handledningen ska kunna bli effektivare och där handledningen ska kännas mer 

meningsfull. 
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Frågor som pedagogerna kan ta med sig enligt Birnik (2011): 
 

• Vad är det för kunskap jag behöver för att kunna hantera problemet? 

• Vad är det jag uppfattar att jag inte behärskar tillräckligt bra? 

• Vilka frågor bär jag med mig som jag behöver arbeta med? 
 

En annan form av handledning som en specialpedagog kan leda är när kollegor 

sätter sig ner och samtalar, om något som någon i arbetslaget varit med om. 

Det dominerande intresset i samtalen kan vara kopplat till insikt eller betoning 

av det sakförhållandet samtalen rör sig om. Det kan handla om förmaningar, 

information och förklaringar. 

 
Modellen se ut enligt följande menar Lauvås & Handal (2016): 

 
• Beskrivning (vad skedde?) 

• Känslor (vad tänkte, kände du?) 

• Bedömning (Vad var bra och dåligt med erfarenheten?) 

• Analys (Vilka tolkningar kan du göra utifrån situationen?) 

• Slutsats (Vad kunde du gjort annorlunda?) 

• Handlingsplan (Om samma sak hände igen, vad skulle du göra då?) 
 

De tre sista handledningsmodellerna är enligt Emsheimer (2016) inte vanliga 

men förekommer: 

 
Undervisningsmodellen. Den handledde undervisas av handledaren. 

 
Lärmodellen. Den handledde ska gå i lära hos sin handledare och även i viss 

utsträckning ta efter denna. 

 
Partnerskapsmodellen: Handledaren och den handledde samarbetar kring 

projektet. 

 
Människan blir medveten om sina handlingar först när de framträder för henne 

när de uppfattas av sinnena och behandlas i de egna tankarna. Om handlingen 
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kan beskrivas och benämnas språkligt, kan variationer ifråga om handlingens 

innehåll och konsekvenser framträda tydligare. Att vara medveten om innebär 

att vara uppmärksammad på handlingens betydelse (Åsén Nordström, 2014). 

 
Reflektion 
Handledning handlar om tid för reflektion och det har kommit att ses som ett 

avgörande moment i individers lärande (van Woerkoem, 2010). Reflekterande 

lärande har etablerats som ett centralt pedagogiskt tillvägagångssätt inom 

professionellt utvecklingsarbete genom reflektion över yrkesverksamheten, de 

egna handlingarna och reaktionerna, kan man upptäcka sådant som man 

behöver förändra. Genom handledning blir man medveten om egna handlingar 

(Warhurst, 2008). 

 
Förutsättningar för handledning 
Litteraturen om handledning redovisar framgångsfaktorer i handledningen. När 

förutsättningarna är utvecklande synliggörs handledningen med att 

handledaren är strukturerad och är den styrande parten i handledningen. När 

handledaren arbetar medvetet med sitt förhållningssätt och där handledaren är 

varm, vänlig och uppmuntrande påverkar detta hela gruppen och klimaten blir 

tillåtande. En framgångsfaktor, som är utvecklande och kompetenshöjande för 

en personalgrupp, är handledarens samarbete med pedagogen då hen låter 

pedagogen ge uttryck för sina egna idéer och synpunkter. I det här 

förhållningssätten drar sig handledaren medvetet tillbaka för att de handledda 

ska få möjlighet att agera (Birnik, 2011). 

 
Andra framgångsfaktorer som ger goda förutsättningar för handledningen är 

den handledning som inte präglas av makt utan försiggår mellan likvärdiga 

parter och som rör sakförhållande som röra alla parter där det överordnade 

intresset knyts till insikt och där de bästa argumenten får störst tyngd (Lauvås 

& Handal 2016). 

 
Hinder för en framgångsrik handledning är när handledaren förhåller sig 

passiv och tyst och är avvaktade i alltför stor utsträckning, och uppfattas som 
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osäker. Detta kan uppfattas som att handledaren är ointresserad (Birnik, 2011). 

Å andra sidan kan den tysta handledningen vara en vald strategi, där syftet från 

handledarens sida är att lyssna in och flika in med några frågor under 

handledningens process (Lauvås & Handal, 2016). 

 
När handledaren är ifrågasättande och är stark kritisk kan detta uppfattas som 

hindrande och den som blir handledd kan känna sig osäker och hämmad. 

Ytterligare hinder för en framgångsrik och utvecklande handledning är när 

handledaren använder sig av en monolog istället för en dialog. I det här 

hindrande förhållningssättet är handledaren kontrollerande och tillåter inte 

andras åsikter, vilket leder till att eleverna reagerar med lydnad (Birnik, 2011). 

Förutsättningarna för att handledningen ska vara utvecklande kräver att 

handledaren i sin roll prövar och kritisk reflekterar över det egna handlandet, 

för att nå fram till verklig kompetens (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 

1999). När handledaren har en trygghet i sin roll och använder sina kunskaper 

om handledning på rätt sätt, vid rätt tillfälle, leder detta till en positiv 

konsekvens för gruppen som blir handledd. 

 
Att handledarens roll är betydelsefull betonas av många författare och 

handledarens kompetens är avgörande för en framgångsrik eller hindrande 

handledning. Valet av handledare liksom handledarens kompetens och 

förhållningssätt har implikationer för vad som sker i handledningssituationen. 

Interna och externa handledare är två begrepp som lyfts upp inom 

handledningen. Den handledare som finns på den egna arbetsplatsen och kan 

vara en kollega, en specialpedagog, en kurator, psykolog eller skolledare, 

kallas intern handledare. Externa handledare hämtas från en annan organisation 

och kan vara professionell handledare, en coach, en akademiker från högskolan 

eller universitet, en specialist från ett visst område (Åberg, 2009). 

 
I en handledning finns det en tydlig statusskillnad, där den ena parten har en 

tydlig makt över den andra, till exempel inom ramen för ett hierarkiskt system. 

Lauvås & Handal (2016) skriver att duktiga handledare kan styra sin 

maktposition till något positivt, genom att låta alla komma till tals. 



13 
 

 
 
 

I alla mellanmänskliga möten aktualiseras frågor om makt. I handledning ligger 

implicit en ojämlik relation mellan handledare och handledda. Som handledare 

har vi att hantera den maktobalans som ligger inbäddad i relationen. 

Handledaren får med sin erfarenhet inom yrkesområdet en betydelsefull 

funktion i den handleddes pågående yrkessocialisation. Vidare är det av stor 

vikt att handledaren klargör sina egna attityder till makt och hur maktbalans ser 

ut i den aktuella handledningssituationen (Hammarström-Lewenhagen & 

Ekström, 1999). 

 
Relationsskapandet är betydelsefullt, byggandet av en bärande relation är en av 

förutsättningarna för en fungerande handledning (Birnik, 2010). Kvaliteten i 

denna relation är avgörande för en lyckad handledning (Selander & Selander, 

2016). Handledningsrelationen ser olika ut för olika handledningar. Detta 

sammanhänger med att det för varje par – handledare och handledd blir en unik 

kombination av personligheter, handlingsmönster, tankesätt och specifika 

kunskaper. Båda parter formar samspelet och bidrar till utvecklingen och 

relationen (Selander & Selander, 2016). Eftersom handledning handlar om en 

mellanmänsklig interaktion där den övergripande målsättningen är att en 

person, handledaren träffar en annan person, den handledde för att hjälpa den 

senare att hjälpa människor på ett effektivare sätt (Hawkins & Shohet, 2011). 

 
Det är en mycket viktig förutsättning för en lyckad handledning att 

handledaren har en relationskompetens. I detta sammanhang kan den förstås 

som förmågan att skapa, upprätthålla och så småningom avveckla relationen, 

och utifrån denna kontakt kunna ta ansvar för att skapa ett samspel som främjar 

utveckling Tveiten (2014). Att bli uppmärksam på egna känslor och sätta ord 

på dem kan vara lämpliga målområden inom handledning. Detta kan bidra till 

att vidareutveckla emotionell intelligens. Avsikten är att bli bättre på att 

uppfatta och möta andras känslor. Genom reflektion över sin yrkesverksamhet 

kan man bli mer medveten om sin egen yrkesmässiga värdegrund, sina egna 

värderingar och attityder, sina starka och svaga sidor, sin egen kompetens. 

Medvetenheten kan göra att man blir uppmärksam på att man behöver 
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vidareutvecklas (Tveiten, 2014). En annan viktig förutsättning är att 

handledaren bekräftar pedagogen, genom att visa att hen lyssnat och förstått. 

För att få en djupare förståelse av det som pedagogen vill förmedla till 

handledaren är det av stor vikt att handledaren ser problemet eller frågan 

genom den handleddes ögon (Birnik, 2011). Genom att handledaren är 

medveten om sig själv, kan detta kan bidra till trygghet i utövandet av yrket 

(Tveiten, 2014). Handledaren måste ha förmågan att sätta gränser. Det ska 

tydliggöras vad det är som ska handledas och vilka överenskommelser som 

finns vilket skapar en trygghet i handledningen (Birnik, 2011). 

 
Med tanke på det stora intresset för handledning finns all anledning att resa 

frågan om vilka konsekvenser som handledningsverksamheten egentligen får i 

de berörda verksamheterna. En forskningsstudie som visar på handledningens 

påverkan är Ahlberg, Klasson & Nordevalls studie som gjordes 2002. De har i 

sin studie av specialpedagogers handledning visat att handledningen kan bidra 

till pedagogers förmåga att distansera sig och utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna undervisningen. Handledningen leder till att 

skapa ett gemensamt språk och gemensamma referensramar (Åberg, 2009). 

 
Genom att systematisera handledningen, schemalägga och prioritera den finns 

det också större chans att ett behov skapas hos personalgruppen på en skola. 

Många lärare planerar sin undervisning eller lägger sin tid på praktiska saker 

när de inte undervisar, därför är det av stor vikt att schemalägga handledningen 

(Lauvås, Hofgaars & Handal, 1997). Det är vanligt att handledarstödet följer 

gruppen under minst två år, då handledarens roll är att följa gruppens och 

skolans behov (Berg i Berg & Scherp, 2003). 
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Olika dimensioner av handledning 
Det finns enligt Selander och Selander (2016) tre olika dimensioner: 

 
Sociologiska dimensionen 

Handledning förefaller att bli alltmer betydelsefull för yrkesutbildningar inom 

vitt skilda områden. Numera är den naturliga sammankopplingen mellan 

formell (teoretisk) utbildning och yrkesutövning. 

 
Pedagogiska/didaktiska dimensionen 

Handledning i den pedagogiska/didaktiska dimensionen menas att man fångar 

upp någon, och att handledaren för in de handledda in i något gripbart, något 

praktiskt. Handledaren blir den då som “leder” den handledde. Handledarens 

roll är att bistå den handledde och föra henne eller honom in i yrkes inre krets. 

 
Psykologiska dimensionen 

Inom den psykologiska dimensionen omfattar såväl kognitiva aspekter som den 

emotionella och sociala relationen som utvecklas mellan handledaren och 

praktikanten under handledningen. I den psykologiska dimensionen handlar 

alltså om den relation som utvecklas mellan handledare och den handledde. 
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Konsultation 

Vad är konsultation? 
Konsultation (latin consultaʹtio ’förfrågan’, ’överläggning’, ’undersökning’, av 

consuʹlto’överväga’, ’rådslå’, ’rådfråga’, ’konsultera’), inom hälso- och sjukvården 

term för förfrågan, vanligen i form av ett besök för undersökning och samtal för att 

få en diagnos och/eller behandling vid en sjukdom eller sjukdomssymtom (NE.se). 

 
Consultation - a professional relationship in which individuals meet to seek advice, 

information and/or deliberation to address a student’s need (Brigman, Elizabeth & 

Webb, 2017). 

 
Konsultation kan sägas vara en indirekt såväl som en direkt form av stöd där 

det goda samtalet ses som ett grundläggande redskap för kunskapsinhämtning. 

Samtalsdeltagaren ses som självständig och kompetent och dialogen är 

avgörande för lärandet (Bjørndal, 2017). Konsultation som metod har sina 

rötter i psykiatrin och intresset för metoden växte sig stort efter Caplans 

nyskapande teorier under 1970-talet, även om konsultation använts så tidigt 

som på 1920-talet inom skolvärlden där psykolog konsulterades i arbetet med 

elever som hade funktionshinder (Brown, Pryzwansky & Schulte, 2001). 

 
I det konsultativa samtalet handlar det om att gå in i en arbetsrelation (Guvå & 

Hylander, 2012). Konsultation kan definieras utifrån fyra kriterier: frivillighet, 

icke hierarkisk mellan två professionella som har olika yrkesbakgrund, 

initiativet taget av konsultanden och att konsultation rör ett yrkesrelaterat 

problem (Brown, Pryzwansky & Schulte, 2001). Exempel på yrkesproblem kan 

vara bristande kunskap, bristande skicklighet, brister i självförtroende eller 

bristande objektivitet (Hansson, 1993). Konsultation är en metod som kan 

användas för att ge stöd och fortbildning till personalen i sin yrkesroll genom 

att till exempel bedöma vad som är rimligt att ta ansvar för i en arbetssituation 

som är överlastad (Bartsch, 2000). Konsulten har ofta fördjupade kunskaper 

eller ett expertkunnande som inte finns inom organisationen (Wahlström, 

1996). Konsultation innebär ofta att någon kommer från en annan organisation 

(Wahlström, 1996, Risling, 1988 & Løw, 2011). 
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Vad är syftet med konsultation? 
Konsultation innebär samarbete med skolpersonal såväl som externa aktörer 

(Brigman, Elizabeth & Webb, 2017) där relationen mellan konsulten och 

konsultanden bygger på olika kompetensområden från olika organisationer, 

den är jämbördig och det är viktigt att skapa en så jämlik arbetssituation som 

möjligt. Det är också av största vikt att de olika yrkeskategorierna är medvetna 

om varandras befogenheter och vad vars och ens arbete handlar om (Hansson, 

1993). I en jämställd relation innebär det att konsulten varken positionerar upp 

sig eller ner sig i relation till konsultanden, utan intar en jämlik position (Guvå 

& Hylander, 2012). Grunden för relationen konsult - konsultand är den 

ömsesidiga respekt som finns för varandras specialistkunskaper. 

 
Konsultation kan också definieras utifrån ett förhållande där konsultanden 

söker hjälp för att lösa en problemställning som är arbetsplatsrelaterad och kan 

ses som en indirekt metod (Løw, 2011). 

 
Konsultation är ett arbetssätt som har samtalet som metod, samtal mellan två 

personer ofta mellan olika yrkesgrupper, om den enes yrkesproblem (Hansson, 

1993). Konsultation ska vara nyskapande och genuint problemlösande, det är 

därför viktigt att kombinera kunskap från olika professioner för att i 

konsultation hitta den bästa lösningen på det problem som uppstått (Risling, 

1988). Syftet med konsultation är tvåfalt, att hjälpa konsultanden att hjälpa sina 

elever utifrån kommunikation mellan olika professioner, samt att öka 

konsultandens kapacitet för att i framtiden ha kapacitet att hantera liknande 

problem (Bartsch, 2000). Konsultation innebär att ge pedagogen ett nytt 

perspektiv som ifrågasätter den ursprungliga inställningen (Risling, 1988). 

Konsultation tar sikte på att hjälpa yrkesutövaren att fungera så bra som möjligt 

i förhållande till sina arbetsuppgifter inom ramen för den egna 

yrkeskompetensen (Caplan i Guvå & Hylander, 2012). 

 
Målen för en konsultation inom skolans värld är att eleven blir fri från sina 

problem eller får hjälp med dem och att pedagogen blir bättre skickad att i 
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fortsättningen klara av svårigheter hon eller han möter i sitt arbete (Hansson, 

1993). Ett av målen med konsultation är att möjliggöra för konsultanden att 

hitta en lösning på det problem som upplevs. Ett annat mål är att förbättra 

relationen mellan konsultanden och eleven. Konsultation är ofta en trefaldig 

process där konsulten hjälper konsultanden att i sin tur hjälpa eleven (Brigman, 

Elizabeth & Webb, 2017). 

 
Olika modeller för konsultation 
Konsultation kan ha fyra olika inriktningar: 

 
Klinisk konsultation 

- som är ursprunget till konsultation - en läkare konsulterar en annan läkare 

som undersöker patienten och föreslår en åtgärd. En elevcentrerad 

fallkonsultation med barnet som problem och föräldrarna är uppdragsgivare. 

Metoden används i första hand i ett förebyggande syfte för bland annat lärare, 

sjukvårdspersonal och polis (Brown, Pryzwansky & Schulte, 2001; Hylander, 

1995). 

 
Beteendekonsultation 

- konsulten tittar på elevens beteende i klassrummet och ger pedagogen ett 

förslag på hur hen ska komma till rätta med problemet. En konsultandcentrerad 

fallkonsultation med barnet som yrkesproblem där pedagogerna är 

uppdragsgivare. Bedömningsarbetet som ligger till grund för konsultationen 

bör utmynna i att ett problem identifieras och att en intervention påbörjas för 

att avhjälpa problemet (Brown, Pryzwansky & Schulte, 2001; Hylander, 1995). 

 
Mentalhälsokonsultation, 

- Adlerisk konsultation - involverar konsultanden i processen för att ge ökad 

möjlighet att lösa liknande problem i framtiden. En programcentrerad 

administrativ konsultation där organisationen har problem med planering och 

administration och arbetsgivaren är uppdragsgivare. Även här är det 

förebyggande arbetet ett ställningstagande med en positiv utveckling av 
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personens bristande kompetenser i fokus (Brown, Pryzwansky & Schulte, 

2001; Hylander, 1995). 

 
Organisationskonsultation 

- konsultanden kommer till konsulten med ett mer allmänt arbetsproblem som 

rör en organisatorisk fråga. En konsultandcentrerad administrativ konsultation 

där hinder mot att förändra organisationen föreligger och personalen är 

uppdragsgivare. En situation där konflikter uppstått utifrån en bristande 

kommunikation ligger ofta till grund för arbetet där konsulten ofta får iklä sig 

flertalet roller under processens gång (Brown, Pryzwansky & Schulte, 2001; 

Hylander, 1995). 

 
Målen för alla fyra modellerna är detsamma men tyngdpunkten kan växla 

(Hansson, 1993). 

 
Konsultation gällande psykisk ohälsa har sitt ursprung från Caplan (i Guvå & 

Hylander, 2012) och karaktäriseras av att det är en metod som används av två 

professionella i syfte att hjälpa en elev. Målet för beteendemässig konsultation 

är trefaldigt: att ändra elevens beteende, att ändra pedagogens beteende, att 

skapa förändringar i organisationer. Adlerisk konsultation bygger på ett 

förebyggande förhållningssätt med ett socialt fokus. 

Organisationskonsultationen har som syfte att förbättra det ekonomiska och 

sociala klimatet och inriktar sig mot företag (Brown, Pryzwansky & Schulte, 

2001). 

 
Konsulten har ofta en annan specialitet och kommer vanligtvis från en annan 

organisation. Konsulten har inget formellt ansvar eller någon kontrollfunktion 

förutom för själva processen (Løw, 2011). Konsultation bygger på ett 

ömsesidigt åtagande från både organisationens medlemmar och konsult där 

organisationen medlemmar är odelat ansvariga för interventionens 

konsekvenser och konsulten är ansvarig för att utföra en lämplig intervention 

(Risling, 1988). Oklara ansvars- och maktförhållanden föregrips genom att det 

skrivs kontrakt mellan de inblandade i konsultationen, något som har en stor 
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betydelse för deltagarna (Løw, 2011). Efter initiativ taget av konsultanden är 

det är de respektive ledningarna som sluter avtal för konsultationen, därefter 

gör konsulten och konsultanden upp ett kontrakt som tydliggör ramarna för 

konsultationen. Det är också konsultanden som väljer vilka ärenden som 

konsultationen ska ta upp (Bartsch, 2000). Då konsultationen är 

problemanknuten och konsultanden tar initiativet avslutas konsultationen när 

konsultanden inte längre är aktiv (Hyland, 1995). 

 
Under hur lång tid? 
En vanlig uppfattning är att konsultation ses som rådgivning genom en enstaka, 

kort och tillfällig kontakt (Carlberg, Guvå & Teurnell 1981). Det finns de som 

menar att konsultation som metod är kortvarig, att det rör sig om en eller några 

få tillfällen och att konsulten delar med sig av sina kunskaper och ger råd men 

har inte något personligt ansvar (Wahlström, 1996). Tidsaspekter inom skolan 

präglas av korta intervaller och en vanlig tanke är att tre månaders insats bör 

räcka men i en konsultationsprocess tar man fasta på utvecklingen och inte på 

tiden i sig. Målet är att arbeta med tiden istället för mot den (Hansson, 1993). 

 
En konsultationsmetodik med processinriktning (Hansson, 1993) utgår från den 

problemformulering konsultanden väljer att lyfta, sedan analyseras och 

struktureras detta problem, förslag på åtgärder lyfts, konsultanden genomför 

förslagen och sist finns en avslutningsprocess. 

 
Under vilka förutsättningar? 
Innan konsultationen påbörjas är det viktigt enligt Brigman, Elizabeth & Webb 

(2017) att: 

• Veta varför konsultanden söker konsultation. 

• Samla bakrundsinformation, se över hur akademiska och sociala 

processer fungerar. 

• Om möjligt, samla information från lärare och föräldrar. 

• Utforma ett preliminärt mål för konsultationen. 

• Göra en plan för hur konsultationen ska gå till. 
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Den enskilt största framgångsfaktorn för att samtalsstödjare ska lyckas etablera 

en konstruktiv relation i syftet att ge verkligt stöd är empati, eftersom det 

skapar känsla av trygghet, främjar kognitiv och affektiv bearbetning samt 

skapar ökad tillfredsställelse och en vilja till samarbete. Många samtalsstödjare 

underskattar hur stor betydelse empati kan ha och att det inte kan tas för 

självklart i stödrelationer (Bjørndal, 2017). 

 
Innehållsanalys 
För att undersöka vad för likheter och skillnader som finns mellan metoderna 

handledning och konsultation samt för att definiera dessa metoder har vi 

granskat publikationer om handledning och konsultation. Utifrån dessa 

publikationer har vi försökt förstå vad som är känt i vårt ämne för att sedan 

analysera våra fynd. 

 
De gemensamma teman vi funnit för dessa metoder är bakgrund och definition, 

tid, direkt/ indirekt stöd, syfte, mål, yrkesbakgrund och hierarkier. 

 
Bakgrund och definition 
Konsultationen har sina rötter i psykiatrin och i Caplans teorier som växte sig 

starka under1970-talet (Guvå & Hylander, 2012). Handledningen däremot kom 

till vid ett senare skede för att täcka behov som uppstått i en skola som 

behövde utvecklas i ett föränderligt samhälle (Åberg, 2009). Handledningens 

bakgrund och definition kom att formas av behovet att bevara och 

vidareutveckla yrkeskunnandet medan konsultationen har sin bakgrund och 

definieras utifrån det kliniska arbetet med rådfrågning inom sjukvården med 

patienters mående, snarare än inom skolan och med elevernas behov i fokus 

(NE.se). 

 
Tid 
Handledningen som samtalsmetod pågår generellt under längre tid än vad 

konsultationen gör, upp till två år är inte ovanligt menar Berg (i Berg & 

Scherp, 2003) medan konsultationen enligt många håller på under en kortare 
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tidsperiod och ses då som rådgivning vid en enstaka, kort och tillfällig kontakt 

under upp till tre månaders tid (Carlberg, Guvå & Teurnell, 1981; Wahlström, 

1996; Hansson, 1993). Alla håller dock inte med och menar att tiden inte är det 

viktiga utan utvecklingen (Hansson, 1993). 

 
Direkt/ indirekt stöd 
Både handledning och konsultation är att betrakta som direkta likväl som 

indirekta stödformer (Bjørndal, 2017). I både handledningen och i 

konsultationen kan till exempel läraren få hjälp med att bemästra sin elev såväl 

som att få hjälp med att bemästra egna svårigheter (Hansson, 1993; Bartsch, 

2000: Sundqvist, 2014). Egna svårigheter kan vara bristande kunskap och 

skicklighet hos läraren (Hansson, 1993), där både handledningen och 

konsultationen siktar på att lösa ett yrkesrelaterat problem (Brown, Pryzwansky 

& Schulte, 2001; Näslund, 1995; Åsén Nordström, 2014) 

 
Syfte 
Syftet med handledning är att stärka yrkesutövares professionella kompetens 

till det bästa för yrkesutövares målgrupp (Åsén Nordström, 2014) och syftet 

med konsultation är att hjälpa konsultanden att hjälpa sina elever samt att öka 

konsultandens kapacitet för att i framtiden kunna hantera liknande problem 

(Bartsch, 2000) vilket gör att handledningen såväl som konsultationen arbetar 

med samma tvåfaldiga syfte. Läraren får verktyg för att hjälpa elever och får 

samtidigt verktyg att hantera dessa situationer om de uppstår i framtiden. 

 
Mål 
Målet för en konsultation inom skolans värld är att eleven blir fri från sina 

problem, eller får hjälp med dem, och att pedagogen blir bättre skickad att 

klara av svårigheter i arbetet (Hansson, 1993). Målet för handledning är 

kunskapsinlärning, färdighetsutveckling, personlig utveckling och integrerad 

yrkesskicklighet (Näslund, 1995) och skiljer sig därmed från konsultationen 

som är genuint problemlösande (Risling, 1998; Brigman, Elizabeth & Webb, 
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2017) genom att ha en bredare målbild som inte är enbart problemlösande i sin 

natur. 

 
Yrkesbakgrund och hierarkier 
Vad gäller den yrkesbakgrund som finns hos handledaren respektive konsulten 

skiljer sig även detta åt. Konsultationen sker mellan två olika yrkesgrupper som 

är jämbördiga, de är medvetna om varandras befogenheter och positionerar sig 

inte mot varandra (Guvå & Hylander, 2012). I en handledning finns å ena sidan 

en tydlig statusskillnad, den ena parten har en tydlig makt över den andra, å 

andra sidan så beskrivs en framgångsrik handledning utifrån en likvärdighet 

och utan att präglas av makt (Lauvås & Handahl, 2016). En handledare kan 

arbeta inom den egna organisationen, intern handledare, men en konsult 

kommer utifrån, vilket även en extern handledare kan göra (Åberg, 2009; Løw, 

2011). Eftersom handledare kan vara både interna och externa finns även här 

grund för att tolka metoderna olika, är en extern handledare det samma som en 

konsult? 

 
Trots olika ursprung och definitioner för de bägge metoderna är det, enligt vad 

vi funnit, svårt att skilja dem från varandra och även från andra samtalsformer i 

syfte att hjälpa, exempelvis vägledning, rådgivning och undervisning (Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman, 2002). Handledaren/ konsulten kan komma utifrån, 

kan ha en jämbördig relation. Handledningen/ Konsultationen kan pågå under 

en kort period men även en längre utan att för de delen vara en handledning. 

Handledning/konsultation har liknande syften, kan ha en skillnad i hierarki 

mellan handledare/handledd och konsult/konsultand. Men det behöver inte vara 

så. 
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Pedagogiska slutsatser 

Handledning 
Att handledning med yrkessamma efterfrågas i allt högre utsträckning kan 

bottna i en ständigt utvecklande skola. Många lärare saknar enligt Skolverket 

(2018) lärarutbildning och allt fler elever rapporteras av media sakna 

tillräckliga betyg i grundskolan för att kunna läsa vidare på gymnasiet. Media 

rapporterar även en ökande psykisk ohälsa bland barn och unga, kraven på 

lärare har ökat och respekten för lärarkåren har markant minskat enligt vad vi 

erfar. 

 
I grundskolan är under detta läsår (2017/2018) andelen lärare med legitimation, 

och behörighet i minst ett undervisningsämne, på ungefär på samma nivå som 

föregående läsår, 71,4 procent. Behörigheten är generellt högre bland lärare 

som undervisar i årskurserna 7-9 jämfört med de lägre årskurserna. Svenska, 

matematik samt idrott och hälsa är de tre ämnena i grundskolan som har den 

genomsnittligt högsta andelen behöriga lärare (Skolverket, 2018). 

 
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) skriver, i en debattartikel i DN 2016, 

att skolan är en spegel av samhället (regeringen.se). Det innebär att allt vi gör 

för att minska klyftor och öka ungas trygghet också underlättar för skolans 

kunskapsuppdrag. När klyftorna växer i samhället ska skolan överbrygga 

dessa. Kärnan i ett kunskapssamhälle är att alla barn, oavsett uppväxtvillkor, 

ska få en ärlig chans. 

 
Enligt examensförordningen (SFS 2007:638) är ett av målen att 

specialpedagogen ska visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 

andra berörda. Utifrån vår erfarenhet är det av största vikt att förtydliga vad 

uppdraget innebär, för såväl pedagoger som rektorer på skolorna. Detta 

förtydligande kan hjälpa specialpedagogen i dess yrkesroll med att synliggöra 

vad som ryms inom kompetensen. Hur specialpedagogen arbetar med 

uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan se olika ut men vi anser att det 
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är viktigt att rätt förväntningar finns hos rektorer och pedagoger för vad 

specialpedagogen har som sitt uppdrag. Tveiten (2014) skriver att 

specialpedagogens roll bland annat innebär att tydliggöra pedagogernas 

kompetenser. 

 
En annan av specialpedagogens roller är att agera ”spindeln i nätet” mellan de 

pedagoger som handleds. Birnik (2010) skriver att detta relationsskapande är 

betydelsefullt och förutsättningen för en fungerande handledning. Skolan kan 

behöva stärkas för att ge lärare och rektorer bättre stöd i arbetet med att möta 

elever som mår eller riskerar att må dåligt. En stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö 

och ett medvetet pedagogiskt arbete kan vara avgörande för eleverna som lever 

bakom statistiken om den växande ohälsan, säger Fridolin (regeringen.se). 

 
Specialpedagogen har i sin funktion i uppgift att lyfta fram den tysta kunskapen 

som de utbildade såväl som outbildade pedagoger besitter. Åsén & Nordström 

(2014) skriver att människan blir medveten om sina handlingar först när de 

framträder för henne när de uppfattas av sinnena och behandlas i de egna 

tankarna. Att vara medveten om handledningens betydelse är något som 

specialpedagogen kan nyttja för att lyfta fram pedagogernas olika kompetens i 

samma forum (Åsén & Nordström, 2014). 

 
Att arbeta som specialpedagog kan vara ensamt på vissa skolor där det inte 

finns annan personal som delar samma kompetens och yrkesroll 

(specialpedagog/speciallärare). Det kan därför vara av vikt för 

specialpedagogen att ha en ventil där hen kan lyfta frågor och funderingar 

gällande yrkesrollen. Detta skulle även kunna fungera som ett mentorskap för 

specialpedagogen och ge denne en chans att växa i sin yrkesroll. Tveiten 

(2014) poängterar att handledaren ska underlätta för de handledda genom att 

erbjuda verktyg som gör att de som är ute på fältet skall kunna hantera sin 

yrkesroll på ett skickligt och sakligt sätt. Det skulle kunna gälla även 

specialpedagoger, de kan behöva möjligheten att reflektera över sin egen 

praktik, något som kan möjliggöra en utveckling, det är av ytterst stor vikt att 

specialpedagoger får ett mentorskap utanför organisationen menar vi. 
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Konsultation 
Konsultation har som metod sina rötter i psykiatrin (Brown, Pryzwansky & 

Schulte, 2001) men har kommit att bli en av arbetsuppgifterna för 

specialpedagogen som idag ska vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. Den 

beskrivning som Løw (2011) ger av konsulten som utifrån kommande stämmer 

inte alltid då specialpedagogen ofta arbetar inom skolans organisation, även om 

det förekommer utifrån kommande konsultativa stödfunktioner i många 

kommunala organisationer. Konsultation som sker inom en organisation har 

andra förutsättningar, den behöver inte vara lika uppstyrd med ledningens 

godkännande och kontraktsskrivande till exempel utan är en del av det 

vardagliga arbetet som sker på en skola. Løw (2011) skriver att det är 

betydelsefullt för deltagarna i en konsultation att oklara ansvars- och 

maktförhållanden reds ut i ett kontrakt och kanske vore det något att ta fasta på 

även inom en organisation, att tydliggöra vars och ens ansvar i processen. 

Konsultation inom en skolorganisation kan mer liknas vid det Carlberg, Guvå 

& Teurnell (1981) beskriver som enstaka korta möten. En skillnad kan vara, att 

inom en organisation har specialpedagogen med en konsultativ roll också ett 

större ansvar än vad Wahlström (1996) beskriver att en utifrån kommande 

konsult har, då alla elever på skolan är de anställdas gemensamma ansvar. 

 
För specialpedagogen som är anställd på en skola kan konsultation förekomma 

utifrån en rådgivande funktion där specialpedagogen till exempel föreslår en 

lösning på ett problem en pedagog upplever i ett undervisningssammanhang. 

Brigman, Elizabeth & Webb (2017) skriver att innan en konsultation kan 

påbörjas bör ett preliminärt mål utformas, vilket kan vara svårt i varje enskilt 

fall då många ärenden avhandlas vid hastiga möten i korridorer eller lunchrum. 

Hansson (1993) beskriver konsultationen som en process och specialpedagogen 

är säkert påläst om de elever det frågas kring och har en bra bakgrundsbild 

redan innan, men information från andra lärare och föräldrar får ibland samlas 

in under processens gång. Den plan som Brigman, Elizabeth & Webb (2017) 

beskriver som viktig för konsultationen, dokumenteras då inte i förväg utan 
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formas längs vägen, beroende på vilken information som erhålls och hur varje 

enskilt ärende sedan utvecklas. Det kan med andra ord vara väldigt viktigt för 

specialpedagogen att vara flexibel och följsam även i denna process. 

 
Specialpedagogen är en del av elevhälsoteamet på skolorna vilket medför ett 

nära samarbete med rektor, skolsköterska och kurator, på vissa skolor finns 

även skolpsykolog och skolläkare representerade vid dessa möten. För rollen 

som specialpedagog innebär det ett nära samarbete med skolledningen vilket i 

sin tur kan medföra en uppfattning om ett maktövertag över pedagoger som 

inte har samma tillgänglighet till skolledningen. En lojalitetskonflikt kan 

uppstå om pedagogerna inte är nöjda med ledningen och uppfattar 

specialpedagogen vara en förlängning av denna skolledning. Specialpedagogen 

befinner sig då i ett mellanrum mellan pedagoger och skolledning där det gäller 

att ha fokus tydligt på elevens behov i första rummet. Specialpedagogen har 

tillsammans med övriga deltagare i elevhälsoteamet en starkare sekretess än 

vad lärarna har (skolverket.se) och därmed rätt att be om mer information än 

vad som kan lämnas ut, detta kan också påverka hur relationen till pedagoger 

och andra kollegor kan se ut. 

 
Bjørndal (2017) skriver att empati är den största framgångsfaktorn för 

samtalsstödjare vilket kan vara viktigt att beakta då specialpedagoger anställda 

på skolor i många fall arbetar med kollegor under längre perioder och därför 

behöver bygga relationer för framtiden och inte bara lösa problem i nuet. En 

konsultation som rör ett elevärende kan komma att övergå i en handledning om 

det till exempel uppdagas brister i kunskaper, skicklighet eller självförtroende 

alternativt objektivitet hos pedagogen (Hansson, 1993). 

 
Dialogen är grundläggande för förståelsefördjupande och meningsskapande 

lärprocesser. Dialogen syftar till att bygga upp en fördjupad förståelse av 

andras förståelser till skillnad från diskussioner som istället handlar om att 

övertyga andra om att det egna perspektivet är det riktiga eller det bästa 

(Scherp i Berg & Scherp, 2003). 
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Behovet av ett bollplank för specialpedagoger kan se olika ut, endast ett fåtal 

pedagoger har specialpedagogisk kompetens enligt vår erfarenhet. Det är 

många specialpedagoger som kan känna sig ensamma i sin yrkeskategori på en 

skola, därför är det viktigt att även specialpedagogers yrkesroll hålls levande i 

t.ex. aktuell forskning. På Linköpings Universitet finns sedan hösten 2017 ett 

nätverk där specialpedagoger träffas och kan föra dialoger om den 

specialpedagogiska vardagen, dilemman, kunskaper och erfarenheter. Denna 

typ av nätverk borde enligt oss finnas i alla kommuner. Vi har erfarenhet av att 

rektorer saknar den specialpedagogiska kompetensen och förståelsen och 

därför anser vi att det är av stor vikt att även rektorerna får möjlighet att delta i 

den typen av forum. 

 
Metoddiskussion 
Valet av metod har medfört att vi haft en stor frihet att söka publikationer vi 

ansett varit relevanta i vår studie. Metodvalet har dock medfört att vi till viss 

del haft svårt att begränsa oss i sökandet då vi funnit litteraturen så intressant 

och väl förankrad i verkligheten. Om resultatet av den kvalitativa analysen kan 

bedömas utifrån relevans och nytta för andra kan det komma att bli användbart 

i det vardagliga som en ökad förståelse (Fejes & Thornberg, 2015). 

 
Att systematisera och tematisera har varit nödvändigt för oss, annars hade vi 

inte kunnat hantera den stora mängden information vi använt oss av. Det vi 

kunnat göra annorlunda är möjligtvis att i ett tidigare skede tematisera för att 

ytterligare förenkla läsningen av litteraturen. Man kan även fundera kring de 

avgränsningar som gjorts och hur vi valt litteraturen, finns det andra 

samtalsmetoder som vi borde ha beaktat att ta med i studien? 

 
Etiska överväganden 
Forskning är viktigt, det är nödvändigt att det ställs relevanta frågor och att 

forskningen håller hög kvalitet vilket kallas forskningskravet och innebär att 

kunskaper utvecklas, fördjupas och att metoder ständigt förbättras. Samtidigt 

finns ett krav på skydd för att individer inte utsätts för psykisk eller fysisk 
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skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas individskyddskravet 

och är utgångspunkt för forskningsetiska överväganden (vetenskapsrådet.se). I 

en systematisk litteraturstudie behöver inga etiska överväganden tas då det inte 

är några intervjuer eller enkäter som redovisar människors åsikter eller tankar. I 

en systematisk litteraturstudie ställs frågorna till litteraturen istället för till 

människorna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 
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Förslag på vidare studier 
Vi har en förhoppning om att vår studie har bidragit till att förtydliga och skapa 

en fördjupad förståelse för vad kvalificerade samtal kan innebära för 

specialpedagogen genom att definiera metoderna handledning och 

konsultation. Vi har även försökt att tydliggöra vad dessa metoder har för 

likheter och skillnader. 

 
Inom forskningen finns det en hel del kunskap att inhämta även om vi kan 

sakna forskning som riktar sig mot pedagogikens fält specifikt. Vi saknar till 

exempel litteratur som beskriver hur en specialpedagog kan arbeta specifikt 

med konsultation och handledning - inom och utom sin organisation. 

 
Det språk vi använder inom specialpedagogiken har till stor del influerats av 

andra yrkesgrupper som psykologer och läkare, vi undrar om vi som pedagoger 

behöver ett eget yrkesspråk för att kunna mer explicit tydliggöra vårt arbete? 

Assarson (i Arnesén, 2011) beskriver en önskan om ett gemensamt yrkesspråk 

för pedagoger liknande det läkare och jurister har, för att få fram bättre verktyg 

i kommunikationen kring arbetet. I dagsläget förekommer begreppsförvirring 

då pedagoger talar med individuella och olika språk. 

 
Det skulle även vara intressant att göra en studie som baserar sig på 

specialpedagogers upplevelser av att vara en kvalificerad samtalspartner. 

Vilken typ av samtal använder de sig av och hur väljer de samtalsmetoder för 

olika syften? 

 
Kan vi se någon effekt av handledning och konsultation gällande elevernas 

måluppfyllelse skulle kunna vara en intressant fråga att studera närmare. 
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Bilaga 1 
 

Nr Författare (år, titel, stad, 

förlag) 

Innehåll 

1 Berg, G. & Scherp, H. (2003). 

Skolutvecklingens många 

ansikten. Stockholm: 

Myndigheten för 

skolutveckling: Liber 

distribution. 

I denna rapport skriver Berg att 

skolutveckling är en fråga om att skolors 

personal, elever och föräldrar med hjälp 

av genomförda kultur- och 

dokumentanalyser upptäcker det 

outnyttjade frirummet. För personalen är 

skolutveckling en bottom-up-process där 

skolors professionella, med elevernas 

bästa för ögonen, tar makten över sitt 

vardagsarbete. 

2 Birnik, H. (2011). 

Handledande samtal. Lund: 

Studentlitteratur. 

Denna bok beskriver vad som menas 

med handledning och hur handledningen 

kan se ut. Bok lyfter även fram 

betydelsen av att bygga goda relationer i 

en handledning. 

3 Bladini, K. (2004). 

Handledning som verktyg och 

rum för reflektion. En studie av 

specialpedagogiska 

handledningssamtal. 

Doktorsavhandling. Karlstad: 

Karlstad universitet. 

Avhandlingen syftar till att undersöka 

hur elva specialpedagoger beskriver och 

genomför handledning med pedagoger i 

förskolan och grundskolan. 
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4 Dahlberg, K. (1998). 

Handledning i yrkesmässiga växt 

inom vården. Lund: 

Studentlitteratur. 

Den här boken är en metodbok som 

utifrån en livsvärlds erfarenhet hjälper 

den studerande att utveckla en 

yrkesmässig identitet. 

5 Granström, K. & Colnerud, G. 

(2002). Respekt för lärare. 

Stockholm: HLS förlag. 

Den här boken handlar om att alla 

lärare har tillgång någon form av 

yrkesspråk och yrkesetik och 

författarna diskuterar om hinder och 

möjligheter för lärares professionella 

utveckling. 

6 Emsheimer, P. (2016). Ge, ta och 

delta i handledning. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Den här litteraturen beskriver 

handledning som en process präglad 

av motsättningar mellan olika 

perspektiv. 

7 Gunnar Handal & Per Lauvås 

(2000). På egna villkor. En 

strategi för handledning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Huvudtesen i den här boken är att 

handledning av lärare ska ske på 

lärarens egna villkor och utgå från 

lärarens egna praktiska teori för 

undervisning. 

8 Hawkins, P & Shohet, R. (2011). 

Handledning inom behandlande 

yrken. Lund: Studentlitteratur. 

Ett centralt inslag i boken är den 

sjuögda handledningsmodellen, som 

har vidareutvecklats och förfinats för 

att passa olika yrken. Nya 

förhållningssätt, modeller och tekniker 

har också inkluderats. 
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9 Lauvås, P. & Handal, G. (2016). 

Handledning och praktisk 

yrkesteori. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Det är den tredje utgåvan av samma 

titel och författarna presenterar i denna 

bok olika former av handledning, dess 

olika traditioner, kunskap, teori och 

praktik. Vidare redovisar författarna 

utmaningar och förutsättningar för 

handledning. 

10 Lauvås, P., Hofgaard Lycke, K & 

Handal, G. (1997). 

Kollegahandledning i skolan. 

Lund: Studentlitteratur. 

Boken tar upp principiella frågor 

rörande kollegahandledning och 

motiveringar för att syssla med sådan 

handledning. 

11 Hammarström-Lewenhagen, B. 

& Ekström, S. (1999). Det 

mångtydliga mötet. Ett försök att 

förstå komplexitet i pedagogisk 

handledning med yrkessamma. 

Stockholm. HLS förlag. 

Med utgångspunkt från egen 

erfarenhet och med hjälp av egen och 

andras teori tar de med oss på en 

upptäcktsresa, vars mål och väg är av 

principiellt intresse för alla som 

intresserar sig för handledning som 

pedagogisk möjlighet. 

12 Hermansen Vånar, M.; Bruland 

Vråle, G. & Carlsen, L. B. 

(1994). Omvårdnadshandledning. 

Lund: Studentlitteratur. 

Den här boken används som ett 

stödjande medel för vårdpersonal. 
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13 Lehndahls Rosendahl, B. & 

Rönnerman, K. (2002). 

Handledning av pedagogiskt 

yrkessamma- en utmaning för 

skolan och högskolan. 

Stockholm: Fritzes. 

Boken tar sin utgångspunkt i den 

forskarhandledning av pedagogiskt 

yrkessamma, som har i syfte att 

utveckla den pedagogiska 

verksamheten i vardagen. 

14 Näslund, N. (1995). Handledning 

för yrkesverksamma-centrala 

aspekter. FOG-Rapport. Nummer 

26. Linköpings universitet. 

I den här rapporten redovisas 

handledningslitteratur från olika 

verksamheter som t ex utbildnings 

handledning inom vård och 

lärarutbildning, handledning av 

skolpersonal, handledning inom vård 

och behandling, psykoterapi- 

handledning samt litteratur som 

försöker skapa en allmän 

handledningsmodell över 

professionsgränserna. 

15 Sahlin, B. (2007). Utmaning och 

omtanke en analys av 

handledning som en utvidgad 

specialpedagogisk funktion i 

skolan med utgångspunkt i tio 

pionjärers berättelser. Enskede. 

TPB. 

Utmaning och omtanke. En analys av 

handledning som en utvidgad 

specialpedagogisk funktion i skolan 

med utgångspunkt i tio pionjärers 

berättelser. 
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16 Scherp, H-Å. (2009). Att 

leda lärprocesser. Karlstad: 

Karlstad University press. 

I denna skrift summeras ett antal 

erfarenheter, slutsatser och lärdomar från 

lärgruppsarbete som kan vara till hjälp för 

dem som deltar i lärande och undervisning 

och för de lärledare som tagit på sig ett 

ansvar för att hjälpa till med lärprocesser. 

17 Sundqvist, C. (2014). Den 

samarbetande Läraren- 

Lärarhandledning och 

samundervisning i skolan. 

Lund: Studentlitteratur. 

Författaren analyserar om hur handledning 

och samundervisning kan gestaltas för att 

skolor ska kunna bli mer inkluderade. 

18 Selander, S. & Selander, U- 

B. (2016). Professionell 

handledning. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Boken presenterar handledningens olika 

moment och utvecklingsfaser, liksom olika 

aspekter av de yrkesmässiga och personliga 

relationer som utvecklas under en god 

handledning. Boken tydliggör också 

skillnaden mellan handledning och andra 

processer såsom coaching, konsultation, 

psykoterapi, arbetsledning och 

undervisning. 

19 Åberg, K. (2009). 

Anledning till handledning. 

Skolledares perspektiv på 

grupphandledning. 

Jönköping: ARK-Tryckaren 

AB, Huskvarna. 

Den här boken pekar på att skolledarna har 

en central roll för handledningens framväxt 

och utveckling. I bokens studie undersöks 

rektorers diskursiva förståelse av den 

verksamhet som de på detta sätt bidrar till. 
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20 Åman, K. (2008). 

Ögonblickets pedagogik. 

Doktorsavhandling nr. 135. 

Stockholm: Stockholms 

universitet. Pedagogiska 

institutionen. 

Avhandlingen redovisar och analyserar hur 

pedagoger formulerar sin kompetens i 

samtal inom egna yrkesgrupper. 

21 Åsén Nordström, E. (2014). Avhandlingen bidrar till att ge en fördjupad 
 Pedagogisk handledning i kunskap om pedagogiska handledares 
 tanke och handling- en lärande och utveckling av 
 studie av handledares handledarkompetens. 
 lärande. Stockholm:  

 Stockholms universitet.  
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Bilaga 2 
 

Nr Författare (år, titel, stad, 

förlag) 

Innehåll 

1 Bartsch, E. (2000). 

Konsultation i praktiken: 

erfarenheter av konsultation 

dokumenterade inom en 

utbildning. Stockholm: 

Stockholms läns landsting. 

Rapporten vänder sig till personal av olika 

yrkeskategorier som använder konsultation 

i ett förebyggande syfte. Bidragen i 

antologin beskriver konsultationsuppdrag 

inom olika organisationer 

2 Bjørndal, C. R., & Sjösten, 

L. (2017). Konstruktiva 

stödsamtal: perspektiv och 

redskap vid handledning, 

rådgivning, mentorskap och 

coachning. Stockholm: 

Liber. 

Syftet är att skapa en djupare insikt hos 

olika yrkesroller hur man skapar 

konstruktiva samtalsstöd. Boken innehåller 

metoder för att främja andra människors 

lärande och utveckling genom samtalet. 

3 Brown, D., Pryzwansky, W. 

B., & Schulte, A. C. (2001). 

Psychological consultation 

and collaboration: 

introduction to theory and 

practice. Boston: Pearson. 

Boken tydliggör hur konsultation som 

metod har vuxit fram samt redogör för de 

olika formerna av konsultation och när de 

är bäst lämpade att använda. Läroboken 

förmedlar en helhetsbild av vad 

konsultation är och hur den kan praktiseras 

utifrån olika förutsättningar. 
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4 Carlberg, M., Guvå, G., & Teurnell, L. 

(1981). Psykosocial konsultation inom 

förskolan: teori och tillämpning. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Boken syftar till att presentera en 

modell för konsultation i 

förskolan. Konsultation i ett 

teoretiskt perspektiv leder över 

till en modell för psykosocial 

konsultation i förskolan. 

5 Guvå, G., & Hylander, I. (2012). 

Psykologisk fallkonsultation. Lund: 

Studentlitteratur. 

Boken riktar sig i första hand till 

psykologer där fallkonsultation 

används och där metoden kan 

tillföra kompetens till 

organisationer inom utbildning, 

vård och omsorg. 

6 Hansson. U. (1993). 

Konsultationsmetodik för psykologer i 

skolan. Stockholm: Psykologiförlaget. 

Författarens syfte är att dela med 

sig av sina erfarenheter. En tydlig 

genomgång av teori och praktik 

samt förutsättningar för en 

framgångsrik konsultation 

7 Hylander, I. (1995). Handledning och 

konsultation. En jämförelse mellan två 

professionella psykologiska processer. 

Linköping: Univ., Institutionen för 

pedagogik och psykologi. 

Studien jämför två olika 

psykologiska processer, 

handledning och konsultation. 
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8 Løw, O., & Andersson, S. Lärobok med syfte att bringa reda i 
 (2011). Pedagogisk handledningslandskapet. Tydliggör olika 
 handledning. Lund: handledningsmetoder samt vid vilka olika 
 Studentlitteratur. tillfällen de bäst lämpar sig att använda. 

9 Risling, A. (1988). Avhandling med syfte att utveckla en 
 Konsultationens teori: att organisatorisk kompetens. Studien 
 utveckla en organisatorisk belyser vilken typ av konsultation som 
 kompetens. Stockholm: kan användas vid olika situationer. 
 Universitetet.  

10 Wahlström, G. O. (1996). Boken syftar till att tydliggöra vad 
 Handledning och samverkan i handledning i skolans värld kan vara. 
 pedagogernas värld. Boken klargör vad handledning i skolans 
 Stockholm: Runa. värld är och hur den kan se ut samt vilken 
  nytta den kan göra. 

11 Brigman, G., Elizabeth, V., & En beskrivning av hur skolrådgivare kan 
 Webb, L. D. (2017). agera genom evidensbaserade program 
 Evidence-based school och interventioner kopplade till 
 counseling: a student success forskning. Tydliga modeller utgör en 
 approach. New York: Taylor grund för olika former av konsultation 
 & Francis Ltd  
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