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Sammanfattning 

Tidigare forskning påvisar vikten av kvalificerade samtal inom skolansverksamhet, både som 

kompetensutveckling och som skolutveckling. Denna studie kan ses som komplement till 

tidigare forskning då den belyser i vilken utsträckning som kvalificerade samtal förekommer i 

en undersökt kommun. Studien bygger på en enkätundersökning vänd till den aktuella 

kommunens samtliga specialpedagoger. Syftet är att belysa i vilken utsträckning 

specialpedagoger på ett antal skolor i en kommun använder kvalificerade samtal, som 

reflekterande gruppsamtal i sitt arbete samt i förekommande fall hur frekvent dessa 

genomförs. Resultatet av studien visar att majoriteten av specialpedagogerna i studien 

genomför kvalificerade samtal i någon utsträckning. Det vanligaste skälet till att kvalificerade 

samtal inte används i så stor utsträckning är att specialpedagogen handleder enskild lärare vid 

behov och kanske därmed inte hinner med att genomföra kvalificerade samtal i grupp. 

Specialpedagogernas grundutbildning och arbetsplats visar sig ha betydelse i vilken 

utsträckning som kvalificerade samtal genomförs och förekomsten är större inom förskolan 

och de tidigare skolåren. De specialpedagoger som är förskollärare eller fritidspedagoger i sin 

grundutbildning genomför kvalificerade samtal i större utsträckning.  Majoriteten av 

specialpedagoger i den aktuella kommunen anser att kvalificerade samtal är viktiga för lärarna 

på sin arbetsplats. Resultatet visar även att de i stor utsträckning önskar få mer kompetens och 

fortbildning inom kvalificerade samtal samt att de önskar ägna mer tid åt dessa samtal. Viss 

skillnad påvisas av omskrivningen av det specialpedagogiska uppdraget och införandet av 

kvalificerade samtal som begrepp i examensförordningen.  
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Inledning 

Specialpedagogen är en yrkesroll under lupp. Under våren 2012 genomfördes en granskning 

av högskolverket på uppdrag av regeringen för att utreda behovet av en särskild 

specialpedagogexamen. Detta då kraven i examensförordningen är alltför lika mellan 

speciallärare och specialpedagog (Högskoleverket, 2012). Skillnaden i examensförordningen 

anses efter utredningen vara liten. Vad beträffar skillnaden inom den specialpedagogiska 

samtalskompetensen är dock uppdragen tydligare. Kvalificerade samtal för specialläraren 

innebär att hon samtalar utifrån läs- och skrivsvårigheter eller matematik problematik, medan 

specialpedagogens samtalsuppdrag är vidare och beskrivs som:  

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

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

 Det visar på att ett kvalificerat samtal kan inrymma mer än specifika svårigheter hos en elev 

som beskrevs i speciallärarens samtalsuppdrag. Att även kvalificerade samtal är en aktuell 

fråga framkommer i höstens nummer av ”Pedagogiska Magasinet” (Hansson, 2012). Hansson  

visar på vikten av reflekterande samtal för lärarna genom den aktionsforskning som hon 

tidigare gjort på kollegial handledning. Hon framhåller betydelsen av att ge lärarna tiden till 

kollegialt erfarenhetsutbyte samt den struktur som är nödvändig för att få till reflektion. 

Därför är det av intresse att undersöka i vilken utsträckning kvalificerade samtal används 

inom skolans praktik. Anser verksamma specialpedagoger att kvalificerade samtal är ett 

viktigt inslag inom skolan? I vilken utsträckning ses specialpedagogens kompetens inom 

kvalificerade samtal som resurs och utnyttjas? 

Det finns många frågor kring detta område och syftet med studien är att genom en kvantitativ 

ansats belysa i vilken utsträckning kvalificerade samtal förekommer. Tidigare studier har visat 

på vikten av dessa samtal för såväl verksamhet som personal, men inte i vilken utsträckning 

de genomförs. Intentionen med min rapport är således att komplettera den bilden, med hjälp 

av denna enkätstudie. 
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Syfte  

Syftet är att belysa i vilken utsträckning specialpedagoger på ett antal skolor i en kommun 

använder kvalificerade samtal, som reflekterande gruppsamtal i sitt arbete samt i 

förekommande fall hur frekvent dessa genomförs. 

Frågeställningar: 

 

 I vilken utsträckning förekommer kvalificerade gruppsamtal i specialpedagogernas 

verksamhet? 

 Har specialpedagogens grundutbildning eller avsaknaden av specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning något samband med i vilken utsträckning kvalificerade samtal 

genomförs? 

 Är kvalificerade samtal i grupp mer förekommande bland lärare för elever i yngre 

åldrar i grundskolan samt inom förskolan?  

 Går det att urskilja något utslag av omskrivningen av det specialpedagogiska arbetet i 

och med reformen av examensförordningen 2001 när det kommer till kvalificerade 

samtal?  

Begreppsdefinition 

Jag har valt att använda begreppet kvalificerade samtal i rapporten och begreppet likställs med 

pedagogisk handledning eller reflekterande samtal som sker i grupp. Begreppet används dels 

för att det är det formella begreppet i examensförordningen sedan 2001 och för att jag även 

har en personlig tanke om att handledning främst är knutet till andra professioner. Det som jag 

anser är utmärkande för kvalificerade samtal som leds av en specialpedagog, är att 

samtalspartnerna i huvudsak är likställda. Genom gemensam reflektion under organiserade 

former får samtalsgruppen ta del av och påverkas av andras tankar och erfarenheter. På så vis 

påverkas och utvecklas tillsammans, det vill säga en form av kollegialt tanke- och 

erfarenhetsutbyte. Kvalificerade samtal är i sig odefinierat i examensförordningen både som 

begrepp och dess innebörd. I denna studie presenterades begreppet för respondenterna som 

reflekterande gruppsamtal under inplanerade och återkommande tillfällen. 
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Specialpedagog kommer att användas som begrepp för samtliga respondenter, även om ett 

fåtal respondenter hade examina både som specialpedagog och speciallärare. Lärare kommer 

konsekvent att användas i texten oavsett vilket stadium de arbetar på eller är utbildade för och 

täcker spannet mellan förskola till gymnasium.  

Studiens teoretiska utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, med fokus på samspel 

och samtalets betydelse för att utvecklas. Detta då kvalificerade samtal mellan pedagoger 

öppnar upp för att delge och ifrågasätta sitt tänkande och reflektera tillsammans. 

Specialpedagogens uppgift är att ställa frågor som bidrar till reflektion hos pedagogerna. 

Genom att tänka tillsammans kommer deltagarna i gruppen och verksamheten vidare och får 

en ökad gemensam förståelse. Utmärkande för det sociokulturella perspektivet är tron om att 

människan ständigt lär sig och att lärande sker i ett socialt sammanhang. Lärandet är helt 

beroende av interaktion och samarbete. Utifrån detta perspektiv är kommunikativa processer 

förutsättningar för utveckling,  tänkande och lärande (Säljö, 2000; Dysthe, 2003). Genom att 

se kunskap och lärande som något som konstrueras tillsammans med andra, är processen det 

centrala och samtalet och språket ett redskap för att människor ska kunna förstå och samspela 

med varandra. Det är i samspel med andra som många tankar och idéer kommer till uttryck . 

Säljö (2000) använder sig av begreppen sam-handlar och sam-tänker, vilket ytterligare 

förstärker hur inblandade parter stärker och påverkar varandra i kommunikationen. 

Bakgrund 

Läraryrket har under lång tid varit ett isolerat ensamyrke. Ensamarbetet har bidragit till 

omnipotens, som innebär att lärarna tror att de klarar allting själva utan hjälp från andra. 

Lärare är i regel lyhörda för andras behov, men lomhörda för sina egna som ett resultat av 

ensamarbetet. (Normell, 2002; Gabriel, Day & Allington, 2011). Tatar (2009) belyser den 

stress som lärare utsätts för i sitt arbete och hans studie visar på att lärare har behov av att 

vända sig till andra för hjälp, antingen till kollegor eller till professionella rådgivare. 
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Handledning till lärare kan därmed ses som en lösning för att skapa bra relationer i skolan och 

därmed förbättra arbetsmiljön för såväl lärare som elev. Arbetet som lärare är kravfyllt och 

pressat, handledning ger stöd och möjlighet till pedagogisk utveckling, ökad kunskap och 

lärarkompetens, genom att ta till vara på gruppens olika resurser och erfarenheter. Lärare har 

behov av att träffas och diskutera relevanta frågeställningar. Genom att reflektera tillsammans 

med andra lärare underlättar kommunikationen kring undervisnings idéer samtidigt som det 

bygger en delad kunskap och ett gemensamt yrkesspråk för att förstå och förbättra 

verksamheten och få en kollektiv professionell kunskapsbas (Normell, 2002; Hammarström-

Lewenhagen, 2006; Åberg, 2007; Gabriel et al., 2011). Enligt Ainscow (2000) finns det på de 

flesta skolor kompetens för att undervisa alla elever, men det är viktigt att denna kompetens 

utvecklas till en mer inkluderande undervisning i skolan genom samarbete och utbyte av 

tankar och erfarenheter.   

Även Farrell (2011) menar att läraryrket är komplext och genom att reflektera över lärarrollen 

får lärarna hjälp med att se på sin roll som lärare i förhållande till sina elever samtidigt som de 

ges möjlighet till att förändra sig. Gjems (1997) belyser vikten av att delta i en 

handledningsgrupp och menar att handledning är ett redskap att både ta tillvara  och utveckla 

kompetens. Handledning utgörs av relationer med ömsesidig påverkan och deltagarna ges 

möjlighet till att utvecklas och tillvarata kvalitéer i arbetet. Handledning kan bidra till att 

deltagarna får ett helhetsperspektiv på olika faktorer och även på sig själva dvs., en metod 

som innehåller både känslor och intellekt. Folkesson (2004) menar att handledning utförd av 

extern person var ett vanligt inslag i kompetensutveckling inom skolans värld på 1990- talet. 

Handledning som begrepp är mer utbrett inom andra yrkesgrupper än bland lärare och 

handledning av lärare är en blandning av kompetensutveckling och skolutveckling (Folkesson 

2004; Åberg, 2007). Enligt Hammarström – Lewenhagen (2006) har kollegial pedagogisk 

handledning blivit en vanligare form av handledning under 2000-talet, där någon leder 

samtalet men man delar yrkesområde. Detta sker enligt henne i motsats till den starka tilltro 

som även råder till expertsystem. Hon kan urskilja tre inriktningar inom det pedagogisk 

handledning; Kollegiala samtal med stöd av handledning, kompetensutveckling med stöd av 

handledning och projekthandledning och menar att handledning som rör enskilda barn, faller 

utanför denna indelning.  



5 

 

Specialpedagogiska samtalsuppdraget 

Bladini (2004) lyfter fram den förändring som skedde i och med inrättandet av 

specialpedagogexamen år 1990 istället för den tidigare speciallärarutbildningen. Den främsta 

skillnaden mellan professionernas uppdrag var att specialläraren huvudsakligen arbetat med 

särskilda elever, så skulle specialpedagogen arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Förändringen bidrog således till en förskjutning från individ- till ett miljörelaterat perspektiv. 

Ytterligare en förändring var att specialpedagogen skulle få handledande kompetens för att 

kunna handleda lärare, däremot specificerades inte vad som avsågs med handledning. I SOU 

1999:63 förtydligades specialpedagogens roll ytterligare: 

 … specialpedagogen knyts närmare skolans ledning, får en mer utpräglad funktion som kvalificerad 

samtalspartner i det pedagogiska arbetet på skolan... (s.202) 

Formuleringen om specialpedagogens handledande funktion ändrades därmed till kvalificerad 

samtalspartner, men att övrig precisering av begreppet eller uppdraget saknades, framhåller 

Bladini (2004). I regeringens proposition 1999/2000:135 framgår det att förändringen inom 

skolans verksamhet ställer krav på nya kunskaper. Kompetensutveckling handlar inte bara om 

att förkovra sina ämneskunskaper, utan även om ”gemensam reflektion och diskussion om 

undervisningen mm” (s.29). Dessa kunskaper skulle kunna komma fram och utvecklas under 

kvalificerade samtal. I examensförordningen för specialpedagoger framgår det under rubriken 

färdighet och förmågor att för specialpedagogexamen ska studenten  

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

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

 Handledningens införande skedde i samband med de förändringar som specialpedagogiken 

genomgått och som kännetecknas av inkluderande specialpedagogiska åtgärder relaterade till 

ett konstruktionistiskt psykologiskt perspektiv. Syftet med specialpedagogisk handledning var 

att utveckla och förbättra skolan. Begreppet handledning definierades aldrig och var således 

en otydlig uppgift vid professionens inrättande, samtidigt som kvalificerade samtal som sedan 

ersatte begreppet 2001, var ännu mer otydlig (Sahlin, 2004).  

Sahlin (2010) menar att dagens specialpedagoger utbildas mot en utvidgad profession i och 

med 2001 års examensförordning och införandet av uppdraget att vara kvalificerad 

samtalspartner. Det ställs numera krav på kompetens inom handledning, rådgivning och 

konsultation, med andra ord en kvalificerad samtalspartner. Enligt Bladini (2004) är 

handledningens gemensamma syfte att erbjuda deltagarna en möjlighet till lärande och 

utveckling och ses ofta som professionell utveckling, där både funktionen av stöd och 
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utmaning ingår. Handledningsbegreppet definieras olika och kan ses som ett paraplybegrepp 

och definitionen är olika bland forskarna (Sahlin, 2004). 

 Ett exempel är Ekström och Hammarström- Lewenhagens (1999) definition: 

 En pedagogisk metod, där handledare och handledda möts i samtal och där bearbetar och reflekterar 

kring situationer och problem hämtade från de handleddas egna göranden/prövanden och tänkanden i 

och om sin yrkespraktik (s.25) 

En av framgångsfaktorerna i fråga om skolutveckling är den reflekterande läraren, men för att 

möjliggöras krävs det att det avsätts tid för reflektion. Handledning av en grupp lärare har 

betydelse för att läraren ska få tankar prövade av sina kollegor, vilket ger möjlighet till ökad 

medvetenhet och kan även stärka pedagogens självkänsla i arbetet. Det är lärarna som lyfter 

det som ska diskuteras och reflekteras kring och i mötet är handledarens och lärarnas 

kunskaper likställda. Grupphandledning för lärare kan således beskrivas både som en form av 

kompetensutveckling och samtidigt ett sätt att stödja en positiv skolutveckling. 

Handledningen kan även bidra till utveckling av relationer eller personlig utveckling, vilket 

kan vara ett sätt att frigöra resurser för lärarnas professionella uppgifter och därmed viktig för 

verksamheten (Åberg, 2007; Folkesson, 2004).   

Hammarstöm –Lewenhagen (2006) problematiserar synen på pedagogisk handledning som 

kompetensutveckling och menar att handledning till större del är utveckling av verksamhetens 

kunskapsinnehåll och en professionell kunskapsbas för kollegor tillsammans snarare än 

kompetensutveckling. Fokus förflyttas från dem som behöver bli handledda till ett mer 

gemensamt och professionellt ansvar för verksamhetens kunskapsutveckling. Pedagogisk 

handledning är handledning med pedagogiska arbetet i fokus och som kräver specifik 

handledarkompetens som kompletterar den övriga pedagogkompetensen.  

Bladini (2004) menar att specialpedagogen kan använda sig av handledning på två olika sätt, 

dels genom att ge råd men också för att få till en reflektion hos läraren som kan leda till 

förändring och nya tankar i lärarens arbete. Handledning som förändring kan ses på olika sätt, 

dels som ett verktyg för att förbättra elevers situation men även som ett reflektionstillfälle för 

läraren och då blir syftet att stimulera tänkandet. Specialpedagogen som samtalsledare kan 

således styra samtalet till att vara såväl rådgivande som utmanande.  

Näslund (2004) menar att: 

 Handledning betraktas som en viktig och ibland nödvändig förutsättning för professionell utveckling 

och möjlighet till arbetsrelaterat lärande (s.157). 
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Specialpedagogen som kvalificerad 

samtalspartner –ett komplext uppdrag 

Sahlin (2004) visar i sin avhandling på såväl hinder som möjligheter med handledning inom 

det specialpedagogiska området. Hon lyfter främst diskursproblem om rådande normer, där 

hon visar på att lärares förväntningar på att specialpedagoger ska arbeta med vissa elever.  

Fokus måste förflyttas till lärarna för att de ska känna handledning som viktigt samt att tid 

avsätts till det, eftersom kollegornas närvaro ökar lagkänslan. 

Ekström och Hammarström- Lewenhagen (1999) lyfter fram den ökade efterfrågan av 

handledning. De definierar handledning som en serie av gruppträffar och påpekar att 

grupphandledning är komplext, vilket förutsätter att handledningen genomförs i ett bestämt 

sammanhang. Bladinis (2004) avhandling visar också på att handledning är komplext och 

beskrivs av specialpedagogerna i hennes studie som något som är förenat med osäkerhet och 

att det främst getts som stöd till lärare i arbetet med svårigheter kring elever. 

I Sahlins (2004) studie framkommer vikten av att ha en kunnig och aktiv ledning för att 

implementera handledning som en funktion i verksamheten. Om inte skolledaren har insikt i 

vad handledning innebär blir det svårt att få önskvärt genomslag för den. Det gäller även om 

uppdraget inte förankras i arbetslagen på ett förutsättande sätt. Engagemang i handledning 

förutsätter lyssnade och i hennes studie framkommer det tankar kring att genom att lärarna 

blir lyssnade till under handledning, så kommer även läraren att i sin tur bli bättre på att 

lyssna på eleven. Det lyfts också fram svårigheter för den som handleder och hon menar att 

det krävs mycket av den som person för att handledningstillfället ska vara gynnsamt. Det 

handlar till exempel om handledarens ödmjukhet inför att ge råd vid handledningstillfället och 

att informera om vid första handledningstillfället att det inte ingår i handledarfunktionen. 

Indirekta råd, så som att tipsa om böcker eller tidskrifter kan istället med fördel ges. 

Handledning kan ses som ett försök till att förstå mer av mänskligt samspel och lärare behöver 

slussas in i denna organisationskultur och skapa tid för samtal inom organisationen. 

Hägg och Kuoppa (2007) menar att kompetens inom samtalsledning är betydelsefull inom 

många yrken och ses som en möjlighet att hantera svårigheter men också till att ge 

möjligheter. Lendahls Rosendahl (2000) beskriver svårigheter som kan uppstå vid 

handledning och benämner dem som ett flertal dilemman, så som legitimitets-, förankrings-, 

förväntningsdilemmat samt dilemmat med för givet tagen handledningskultur. Handledaren 

behöver vara medveten om att dessa dilemman kan uppstå för att kunna hantera dem. 

Författarna menar att det är viktigt att handledaren lyfter fram det som de ser som 
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förutsättningar för att handledning ska kunna bli det förväntade och för att förändringar ska 

kunna bli möjliga. Utgångspunkten är alltid lärarna, för att lyckas krävs delaktighet från såväl 

handledare och lärare samt skolledare vid projektets uppstart. Tiden är en avgörande faktor, 

handledningen ska vara integrerad i vardagsarbetet och inte läggas på utöver allt annat. 

Skolledaren ska vara stödjande och uppmuntrande. Även Hammarström- Lewenhagen (2006) 

beskriver svårigheter som det är lätt att hamna i vid pedagogisk handledning och benämner 

dem som fällor, som en konsekvens av att handledning innehåller starka känslor.  

Att vara handledare på en skola där man arbetar kan ses som en svårighet, då det finns en risk 

för att det som framkommer under handledningen är personalkonflikter. I Sahlins studie 

(2004) framkommer att specialpedagogens engagemang för de utsatta eleverna kan utgöra ett 

hinder på den egna arbetsplatsen. Specialpedagogen betraktar sig i många fall som de utsattas 

försvarsadvokat. Detta kan medföra problem som att hon förlorar sin respekt och lyhördhet 

för lärarna i handledningen. När eleven är utgångspunkt kan det försvåra möjligheterna att 

vidga lärarnas syn på svårigheter i undervisningen för eleven i fråga. Andra svårigheter kan 

vara, som osäkerhet vad gäller observationer i samband med handledningssamtal samt 

behovet av ett gemensamt yrkesspråk (Sahlin, 2004; Bladini, 2004). Tid och ekonomi lyfts 

också upp som svårighets faktorer i handledning som vid all fortbildning. Handledning 

innebär också en svårighet för handledaren, då handledaren skiftar profession och sätts i en ny 

roll.  Handledarrollen är också självfostrande på så vis att man aldrig blir fullärd, utan det 

gäller att hitta sin roll som samtalsledare utifrån gruppen (Sahlin, 2004). Helldin (1998) menar 

också att det är svårt för specialpedagoger att handleda sina kollegor och att det krävs ett 

ihärdigt arbete för att lyckas. När specialpedagogerna stöter på motstånd utvecklas en 

försiktighets strategi och exempel på det skulle kunna vara att handleda en person i taget. Att 

kontinuerligt ge handledning krävs tillit till sin egen kunskap hos handledaren (Sahlin, 2004).   

Ström (1996) anser att handledarrollen kan ses som det svåraste i det specialpedagogiska 

uppdraget i jämförelse med andra roller som professionen antar och svårigheten som beskrivs 

är att handleda sina kollegor i gränsdragning av expertis och rådgining samt att inte alla 

kollegor vill ha handledning, vilket skapar osäkerhet och frustration hos handledaren. 

 



9 

 

Metod 

Val och motivering av metod 

Denna studie har en kvantitativ ansats och bygger på en enkätundersökning, utifrån 

tvärsnittdesign. Studien bygger på fler än ett fall med intresse av att studera variation av 

enkätsvaren (Bryman, 2011). Anledningarna till att använda enkät som metod är flera. Enligt 

Bryman (2011) är enkäter ett av de vanligaste sätten att samla in data med hjälp av en 

surveydesign. Att denna studie genomfördes med hjälp av en enkät motiveras även av att 

enkäter är lämpliga när man vill få en översikt inom ett område samt nå ut till många 

respondenter (Carlström & Carlström Hagman, 2006). För att nå ut till ett stort urval av 

respondenter har 72 specialpedagoger kontaktats. Av dessa svarade 55 specialpedagoger på 

enkäten och det är deras svar som utgör underlaget i denna studie. Om intervju istället hade 

använts som metod hade det varit svårt att besvara syftet, då endast ett fåtal specialpedagogers 

svar hade kunnat ge underlag till att besvara frågeställningarna. En kvalitativ metod så som 

intervju hade dock kunnat ge en djupare förklaring till varför resultatet ser ut som det gör. Då 

vissa av frågorna kunde uppfattas som granskande av specialpedagogens uppdrag, var även 

anonymiteten som enkäten bidrog till, en avgörande faktor vid metodvalet. 

Enkäten (se bilaga 1)bestod av tolv frågor med fasta svarsalternativ, samt en avslutande fråga 

som var en öppen fråga, där respondenten kunde delge mig synpunkter eller övriga tankar 

kring kvalificerade samtal. Fråga 1-4 var så kallade bakgrundsfrågor, fråga 5-8 var specifika 

frågor angående kvalificerade samtal. I fråga 9-12  användes en så kallad Lickertskala där 

respondenterna på en skala besvarade i vilken utsträckning som de instämde i givna 

påståenden. Det var begränsat till fyra svarsalternativ i fråga om i vilken grad de instämmer i 

påståendet för att minimera risken för att respondenterna skulle välja alternativet i mitten. Då 

enkäten bestod av fasta svarsalternativ utan möjlighet till att svara osäker/vet ej blev 

respondenterna tvingade att ta ställning på varje fråga. Enkäten hade utformats efter Brymans 

(2011) rekommendationer vad gäller antal frågor, layout och givna svarsalternativ. Slutna 

frågor användes då de underlättade bearbetandet av svaren samt ökade jämförbarheten 

(Bryman, 2011).  En pilotstudie genomfördes under utarbetandet av enkäten med hjälp av tre 

specialpedagoger anställda i en annan kommun och som inte skulle ingå i studien för att se 

om frågorna uppfattades på det sätt som de var avsedda att göra. Detta var angeläget då man 

endast har en chans vid enkät och att enkäten inte ger möjlighet till att ställa 
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uppföljningsfrågor (Carlström & Carlström Hagman, 2006; Bryman, 2011). Enkäten bidrog 

även till möjligheten att nå ut till de respondenter som inte var fysiskt närvarade vid 

genomförandet, då de fick  enkäter  i efterhand förmedlade av en kollega eller av den 

specialpedagogiska samordnaren.  

Urval och undersökningsgrupp 

Urvalspersonerna bestod av ett bekvämlighetsurval och därmed med chans till hög 

svarsfrekvens (Bryman, 2011). Respondenterna i studien var anonyma och bestod av samtliga 

specialpedagoger och speciallärare i en kommun i Mellansverige. Respondenterna utgjorde ett 

positivt urval genom att de ställde upp och besvarade enkäten. För respondenternas 

anonymitet  skedde kontakten med en samordnare och de behövde därmed inte uppge namn 

eller skola vid genomförandet, inte heller de som var frånvarande och deltog i efterhand 

kunde identifieras. Urvalet kan ses som  statistiskt representativt för den undersökta 

kommunen, då samtliga respondenter arbetade inom samma kommun och utgör ett totalurval i 

kommunen. Urvalet behöver heller inte vara speciellt snett, då en större svensk kommun har 

en stor variation av både skolor och elever. 

Undersökningens genomförande 

Kommunen som deltog i studien var indelad i fyra olika skolområden och en första kontakt 

togs per telefon med fyra specialpedagogiska samordnare som ansvarade för nätverksträffar i 

respektive skolområde. Utifrån samtalet fick  jag som undersökningsledare tillåtelse att 

närvara vid nästa nätverksträff för att kunna genomföra enkätstudien med samtliga 

specialpedagoger inom kommunen. Respondenterna informerades via ett e-post meddelande 

(se bilaga 2) som varje samordnare vidarebefordrade. I e-post meddelandet blev 

respondenterna informerade om att jag skulle besöka dem på nästa nätverksträff och då 

genomföra enkätundersökningen. De fick även information om att studien handlade om 

kvalificerade samtal och den definition som jag avser presenterades. De upplystes även om 

enkätens utförande samt om att deltagandet var helt frivilligt. Respondenterna fick även mina 

och min handledares kontaktuppgifter i fall att frågor kring studien skulle uppstå innan eller 

efter genomförandet. 

Majoriteten av respondenterna var närvarande vid de fyra olika tillfällena och de som var 

frånvarande fick möjlighet att delta i efterhand, då en enkät med ett missivbrev (se bilaga 3) 

samt ett frankerat svarskuvert vidarebefordrades av samordnaren alternativt av en närvarande 
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kollega, för att även de skulle garanteras anonymitet vid deltagande. I missivbrevet upplystes 

respondenterna om studiens syfte även här och de fick även ta del av min definition av 

kvalificerade samtal. Det framgick även av missivbrevet att deras deltagande var anonymt och 

frivilligt samt att svaren endast skulle användas i denna studie. Den enda identifikationen som 

gjordes av de inskickade svaren, var inom vilket skolområde som svaret kom ifrån, då de 

skickade enkäterna numrerades (1 för besök hos det första skolområdet osv.). 

Sammanlagt delades 37 enkäter ut i samband med undersökningsledarens fysiska närvaro vid 

nätverksträffar medan 35 enkäter vidarebefordrades till dem som var frånvarande vid 

respektive träff. Två veckor efter den sista träffen sammanställdes resultatet av enkäterna och 

då hade 18 enkäter skickats in via post. Detta gav totalt 55 besvarade enkäter och således en 

svarsfrekvens på 76 procent. Genomförandet av enkätundersökningen vid nätverksträffarna 

ägde rum som första inslag vid tre av fyra träffar och som avslutande aktivitet vid en av 

träffarna. Undersökningsledaren presenterade sig och undersökningens syfte innan 

genomförandet av enkäten. Även en begreppsdefinition av kvalificerade samtal presenterades, 

för att ytterligare tydliggöra vad som i denna studie ses som kvalificerade samtal. Den höga 

svarsfrekvensen kan förklaras av möjligheten för undersökningsledaren att vara närvarande 

vid besvarandet av enkäten i syfte att motivera deltagandet i studien. Nätverksträffarna gjorde 

det möjligt att nå ut till flera respondenter vid samma tillfälle. Studiens ämnesområde kan 

även ha varit intressant för respondenterna, med tanke på de svar som även skickats in. Det 

var endast en respondent som inte besvarat samtliga frågor och respondenten angav att skälet 

till det var att denne visste för lite om kvalificerade samtal. Detta gör att det interna bortfallet 

blev litet i studien. 

Analys av insamlat material 

Samtliga inkomna enkäter har vid bearbetningen fått ett  nummer vid inmatandet i Excel och  

varje svar på varje fråga har kodats. Alla respondenter utom en hade besvarat enkäten 

fullständigt. Ett flertal respondenter hade dock besvarat ett antal frågor med fler än ett 

svarsalternativ. Det rörde frågorna kring examen, utbildning, arbetsplats samt anledningar till 

varför inte kvalificerade samtal genomförs. Ett antal respondenter tog sin specialpedagogiska 

examen år 2001, som inte fanns med som svarsalternativ. Dessa svar har gjort att 

svarskategorierna utökats på dessa frågor för att underlätta bearbetningen. Vid flera angivna 

alternativ vad gäller respondenternas grundutbildning har den högsta utbildningen registrerats 

vid bearbetningen. När samtliga enkäter lästs in i datamatrisen, analyserades svaren. Frågorna 
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9-12 bestod som tidigare nämnts av Lickertskala (Bryman, 2011). Övriga frågor var svar på 

frågor av informationskaraktär och hade olika skalnivå, främst ordinalskala. Den sista frågan 

som var en öppen fråga, utnyttjades av många respondenter (25 personer) för att ge uttryck för 

egna tankar och åsikter kring kvalificerade samtal. Resultaten kommer att presenteras i 

tabeller för att som Backman (2008) hävdar ge en överskådlig bild av data, där tabellen 

tydliggör resultatet som också skrivs fram i löpande text. 

Reliabilitet och validitet  

Enkäten har en hög grad av standardisering, då den sett exakt lika dan ut till samtliga 

respondenter samt att förhållandena för dem som besvarat var relativt lika. Enkäten var 

strukturerad då frågorna hade fasta svarsalternativ. Tillförlitligheten i studien borde vara hög 

då mätningen varit stabil och inte utsattes för exempelvis slumpinflytelser, då 

undersökningsledaren deltog vid genomförandet. Även för dem som ej var närvarande vid 

genomförandet, utan fyllde i enkäten i efterhand var förhållandena lika vad gäller 

informationen i missivbrevet (Bryman, 2011; Carlström& Carlström Hagman, 2006). 

Frågorna avses mäta samma sak samt hur respondenten besvarar frågorna. Detta togs det 

givetvis hänsyn till under utformningen av enkäten, så att precisionen skulle bli hög. 

Validiteten, huruvida enkäten mäter det som den är avsedd att mäta, kan också ses som hög då 

samtliga frågor i enkäten är konstruerade utifrån studiens syfte. Kvantitativa studier har som 

mål att kunna generalisera resultaten till andra grupper och situationer än endast denna studie. 

För att ett resultat fullt ut ska kunna generaliseras krävs det ett slumpmässigt och 

representativt urval (Bryman, 2011). Urvalet kan ses som ett bekvämlighetsurval, utan 

representativt stickprov samtidigt som jag vände mig till samtliga specialpedagoger inom 

kommunen och då blev det mer representativt. Resultaten skulle därför möjligtvis kunna 

överföras till en liknande kommun. Replikationsmöjligheten är dock hög och styrker studiens 

validitet (Bryman, 2011). 

Etiska aspekter 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har arbetat fram forskningsetiska 

principer som är uppdelade i fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera om den aktuella forskningens syfte. Samtyckeskravet 

uttrycker att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma om sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i en undersökning ges största 
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tänkbara konfidentialitet. Det sista kravet är nyttjandekravet som innefattar att insamlade 

uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Utifrån dessa principer informerades respondenterna om studiens syfte och att deras  

deltagande var helt frivilligt. De fick även information om att svaren skulle behandlas 

konfidentiellt och att ingen annan än undersökningsledaren skulle ha tillgång till enkätsvaren 

utan att svaren skulle förvaras oåtkomliga för andra. Undersökningsledaren upplyste även om 

att svaren enbart skulle användas som underlag till denna studie.  Även i informationen som 

gick ut till specialpedagogerna via e-post (se bilaga 2) togs dessa etiska aspekter upp, liksom i 

missivbrevet som medföljde enkäten till dem som var frånvarande vid nätverksträffen (se 

bilaga 3). 

Då undersökningsledaren var fysiskt närvarande vid ifyllandet av enkäten, kan man säga att 

respondenternas frivilliga deltagande befinner sig i en gråzon, då de förmodligen blev 

påverkade i sitt deltagande av min fysiska närvaro. Trots att de upplystes i ett tidigare 

utskickat e-postmeddelande samt vid presentationen att deltagandet var frivilligt men också 

önskvärt. Den fysiska närvarons styrka var att undersökningsledaren fanns på plats för att 

direkt besvara frågor och oklarheter som annars är omöjligt vid en enkätundersökning. I 

samband med att respondenterna besvarade enkäten uppfyllde de även samtyckeskravet. 

Frågorna i enkäten skulle kunna upplevas som känsliga, då de belyser en kompetens som 

respondenten är utbildad för att genomföra, men som kanske inte används. Metodvalet av en 

anonym enkät var därför ett viktigt motiv. Även den information som gavs av 

undersökningsledaren inför ifyllandet av enkäten visar på dilemmat. Det framgick i 

informationen att syftet inte var at kontrollera huruvida de skötte sitt samtalsuppdrag utan 

snarare komma åt vad som kan utgöra hinder om uppdraget uteblir. Visst kan resultatet vara 

snedvridet i viss mån med en svarsfrekvens på 76 procent, men det är svårt att undvika i 

kvantitativa studier. 

Resultat 

 I följande avsnitt kommer resultatet av den genomförda enkätstudien att redovisas. Urvalet 

bestod av 72 specialpedagoger, varav 55 besvarat enkäten. De utgör på så vis underlaget till 

resultatet. Utav de 55 som svarade var det endast en som var speciallärare och två som hade  

examen både som speciallärare och specialpedagog. Två saknade specialpedagogisk 
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påbyggnadsutbildning. De övriga hade en specialpedagogexamen. Det var 12 

specialpedagoger som tagit sin examen före 2001 och 34 efter 2001 och 50 respondenter som 

i sin utbildning läst kursen kvalificerade samtal eller motsvarande. Utav dem som läst kursen 

kvalificerade samtal var det 34 som genomförde samtal på sin arbetsplats. 

Respondenternas bakgrund 

En fråga om specialpedagogernas grundutbildning ställdes för att eventuellt kunna urskilja 

grundutbildningens betydelse för genomförande av kvalificerade samtal. 

Tabell 1. Respondenternas grundutbildning  

Grundutbildning Antal 

Förskollärare 22 

1-3 lärare 7 

4-6 lärare 6 

7-9 lärare 1 

1-7 lärare 1 

4-9 lärare 4 

Gymnasielärare 2 

Fritidspedagog 10 

Annan 

lärarutbildning 

2 

Totalt 55 

 

 

Tabell 1 visar respondenternas grundutbildning. Det var 22 som var utbildade förskollärare, 

21 var lärarutbildade  och 10 utbildade till fritidspedagoger och två angav annan utbildnng. 

Det gör att förskolelärarna utgör 40 procent av respondenterna  medan endast 13 procent har 

sin grundutbildning mot de senare skolåren. 
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Frågan om respondenternas huvudsaklig arbetsplats ställdes för att eventuellt kunna belysa 

skillnader inom skolans verksamhet i relation till i vilken utsträckning kvalificerde samtal 

förekommer. 

 

Tabell 2. Respondenternas arbetsplats 

Arbetsplats Antal 

Förskola 13 

F-6 24 

7-9 4 

Gymnasiet 4 

Förskola samt F-6 4 

F-9 5 

Förskola samt F-9 1 

Totalt 55 

 

Av tabell 2 framgår att de allra flesta respondenter arbetar inom förskola och de lägre 

skolåren. Endast 15 procent arbetar mot de äldre skolåren, högstadium och gymnasium.  

Tabellen visar även att många specialpedagoger har ett brett arbetsfält som sprider sig över 

många årskurser samt förskolan.  

 

Frågan om huruvida respondenterna läst kursen kvalificerade samtal eller liknande i sin 

utbildning ställdes för att se om kunskapen kring att vara samtalsledare har något samband 

med vilken utsträckning samtal genomförs (visas ej i tabell). 50 av respondenterna har läst 

kursen kvalificerade samtal eller motsvarande i sin specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildning(visas ej i tabell). Endast fyra respondenter angav att de saknar denna 

kompetens. Frågan om behörighet och examensår ställdes för att se om den 

specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen har något samband med genomförandet av 

samtalsuppdraget. Frågan om examensår ställdes i och med den omskrivning av 

samtalsuppdraget som ägde rum i 2001 års examensförordning 
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Tabell 3. Examensår 

Examensår Behörighet 

 Specialpedagog Speciallärare  Båda 

examina 

Totalt 

Före 2001 12   1 13 

Efter 2001 34 1  1 36 

Examen 2001 4    4 

     2 

Totalt 50 1  2 53 

 

Som framgår av tabell 3 har 50 respondenter i studien en specialpedagogexamen, två 

respondenter innehar både en specialpedagog- och en speciallärarexamen och två 

respondenter har en annan utbildning. Det var 12 specialpedagoger som erhållit sin examen 

före 2001 och 34 specialpedagoger samt en speciallärare som tagit examen efter 2001. Fyra 

respondenter tog examen just under året 2001. 

 

I och med omskrivningen av samtalsuppdraget i 2001 års examensförordning var det av 

intresse att se huruvida samtalskurs erhållits. Respondenternas svar presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Examensår och genomförd samtalskurs 

Examensår  Samtalskurs  

 Ja Nej Totalt 

Före 2001 11 2 13 

Efter 2001 34 2 26 

Examen 2001 4  4 

    

Totalt 49 4 53 

 

Det påvisas en viss skillnad i tabell 4 mellan examensår och genomgången kurs i 

kvalificerade samtal i sin specialpedagogiska utbildning. Det var 82 procent av de 

specialpedagoger som tog sin examen före 2001 som hade läst kvalificerade samtal eller 

motsvarande i sin utbildning medan nästan alla (95 %) av respondenterna som tog examen 
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efter 2001 hade gjort det. Samtliga som tog examen året 2001 hade även de läst kursen 

kvalificerade samtal. 

Förekomst av kvalificerade samtal 

Frågan om grundutbildning ställdes för att eventuellt kunna urskilja om grundutbildningen 

hade något samband med genomförande av kvalificerade samtal. 

 

Tabell 5. Respondenternas grundutbildning och förekomst av kvalificerade samtal  

Grundutbildning Genomför samtal  

 Ja Nej Totalt 

Förskollärare 19 3 22 

1-3 lärare 3 4 7 

4-6 lärare 4 2 6 

7-9 lärare 1  1 

1-7 lärare  1 1 

4-9 lärare 2 2 4 

Gymnasielärare 1 1 2 

Fritidspedagog 8 2 10 

Annan lärarutbildning 1 1 2 

Totalt 39 16 55 

 

Tabell 5 påvisar att det finns ett samband mellan specialpedagogens grundutbildning och om 

kvalificerade samtal genomförs. Specialpedagoger med en grundutbildning som förskollärare 

eller fritidspedagog tycks vara de som mest genomför kvalificerade samtal (19 av 22 

respektive 8 av 10) uppgav att de genomför samtal. Av de övriga respondenterna som är 

lärare i sin grundutbildning var det ungefär hälften som uppgav att de genomför kvalificerade 

samtal.  
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Frågan om i vilken utsträckning kvalificerade samtal genomförs var en av undersökningens 

huvudfrågor (tabell 6). 

 

Tabell 6. Omfattning av kvalificerade samtal.  

I vilken utsträckning genomförs 

kvalificerade samtal 

Antal 

Flera samtalsgrupper/år 27 

Minst en samtalsgrupp/år 7 

Haft samtalsgrupper tidigare, men inte nu 7 

Totalt 41 

 

Som framgår av tabell 6 är det 27 respondenter som håller i flera samtalsgrupper per år, 

medan sju uppgav att de håller i minst en samtalsgrupp per år.  Sju respondenter svarade att 

de tidigare har haft samtalsgrupper, men inte har några numera. Det var flera respondenter 

som angav att de genomför kvalificerade samtal, genom att svara ja på frågan om de 

genomför kvalificerade samtal. Följdfrågan där respondenterna skulle ange i vilken 

utsträckning som samtal genomförs visar dock inte på samma antal. Det var 39 respondenter 

som uppgav att de hade samtal på frågan ”genomför du kvalificerade samtal på din 

arbetsplats?” medan det var 34 svarade att de genomför kvalificerade samtal i någon 

utsträckning, varav sju angav alternativet att de haft samtalsgrupper tidigare, men inte nu. Det 

var dock en stor grupp på 27 personer som både uppgav att de genomför samtal och att de har 

flera samtalsgrupper per år.  
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Frågan om arbetsplats ställdes för att kunna belysa skillnader i samtalsuppdraget relaterat till 

specialpedagogens arbetsplats. Tabell 7 visar hur respondenterna svarat.  

 

Tabell 7. Arbetsplats och förekomst av kvalificerade samtal.  

Arbetsplats I vilken utsträckning samtal genomförs 

 Flera 

samtalsgrupper/år 

Minst en 

samtalsgrupp/år 

Har tidigare 

haft samtal men 

inte nu 

Ej 

besvarat 

frågan 

Totalt 

Förskola 7 2 2 2 13 

F-6 13 2 3 6 24 

7-9 1 1  2 4 

Gymnasiet 1 1 1 1 4 

Förskola 

samt F-6 

3   1 4 

F-9 2 1 1 1 5 

Förskola 

samt F-9 

   1 1 

Totalt 27 7 7 14 55 

 

Det tydliggörs i tabell 7 att specialpedagogens huvudsakliga arbetsplats tycks ha betydelse för 

i vilken utsträckning som kvalificerade samtal genomförs. Förskola och de lägre skolåren är 

de arbetsplatser där kvalificerade samtal i störst utsträckning genomförs. 
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Tankar om uppdraget 

Frågan om respondenterna ville ha mer tid för kvalificerade samtal ställdes för att se om 

specialpedagogerna skulle vilja ägna mer tid åt detta oavsett om de genomför samtal eller inte. 

 

Tabell 8. Önskan om att ägna mer tid åt kvalificerade samtal 

Vill ägna mer tid åt kvalificerade 

samtal 

Antal 

Instämmer helt 26 

Instämmer ganska mycket 13 

Instämmer lite 11 

Instämmer inte 5 

Totalt 55 

 

Tabell 8 visar att drygt två tredjedelar av respondenterna vill ägna mer tid åt kvalificerade 

samtal varav 26 respondenter har svarat att de instämmer helt och 13 att de instämmer ganska 

mycket. Elva respondenter svarade att de instämmer lite samt fem att de inte instämmer. Två 

av respondenterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

Kvalificerade samtal används för lite! 

Kontinuerliga samtal med arbetslag gör bilden på barnen har blivit mer positiv. Varje termin gör jag 

utvärdering av mina samtal. Pedagogerna upplever att handledning är mycket viktigt. De har själva 

kunnat påverka hur ofta och hur de vill ha samtalen. 
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Frågan om respondenterna ville ägna mer tid åt kvalificerade samtal ställdes för att urskilja 

eventuella skillnader mellan de som genomför och de som inte genomför samtal relaterat till 

om de vill ägna mer tid åt samtal.  

 

Tabell 9. Önskan om att ägna mer tid åt kvalificerade samtal relaterat till i vilken utsträckning 

som samtal genomförs 

Vill ägna mer tid 

åt samtal 

Vilken utsträckning samtal genomförs  

 Flera 

samtalsgrupper/år 

Minst en 

samtalsgrupp/år 

Har tidigare 

haft samtal 

men inte nu 

Totalt 

Instämmer helt 13 7 3 23 

Instämmer ganska 

mycket 

5  4 9 

Instämmer lite 6   6 

Instämmer inte 3   3 

Totalt 27 7 7 41 

 

Tabell 9 visar att av den grupp som har flera samtalsgrupper per år uttrycker cirka hälften av 

dem att de skulle vilja ägna ytterligare tid åt kvalificerade samtal, genom att välja alternativet 

”instämmer helt”. Tre av dem som genomför kvalificerade samtal i stor utsträckning vill inte 

ägna ytterligare tid för kvalificerade samtal. De som angett att de har haft samtal tidigare, vill 

alla ägna mer tid åt kvalificerade samtal.  
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Frågan om respondenterna önskade mer samtalskompetens ställdes för att se om 

respondenterna önskar mer kompetens inom samtalsuppdraget oavsett om man genomför 

samtal eller inte.  

 

Tabell 10. Önskan om ytterligare samtalskompetens 

Önskar mer kompetens inom 

kvalificerade samtal 

Antal 

Instämmer helt 24 

Instämmer ganska mycket 14 

Instämmer lite 15 

Instämmer inte 2 

Totalt 55 

 

Av tabell 10 framgår respondenternas önskan om mer kompetens och fortbildning inom 

kvalificerade samtal, 24 instämmer helt, 14 instämmer ganska mycket, 15 instämmer lite. 

Enbart två önskar inte mer kompetens och fortbildning inom kvalificerade samtal. Följande 

citat från respondenterna stärker och tydliggör resultatet: 

 

Kan som specialpedagog hela tiden utvecklas i rollen som kvalificerad samtalspartner, ställs inför nya 

utmaningar i och med att allt ständigt förändras. 

Jag ser det nödvändigt att fortbilda sig med jämna mellanrum för att utvecklas. Skulle vilja ha 

kvalificerade samtal på annan arbetsplats än den jag själv ingår i. Arbetsbyte specialpedagoger 

emellan skulle vara bra. 
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Frågan om respondenterna önskade mer kompetens inom kvalificerade samtal belyser 

eventuella skillnader mellan dem som genomför samtal och de som inte gör det i relation till 

om de önskar ytterligare kompetens inom området. 

 

Tabell 11. Önskan om mer kompetens relaterat till genomförda samtal.  

Önskar mer kompetens 

inom Kvalificerade 

samtal 

  Genomför 

samtal 

  Ja Nej  Totalt 

Instämmer helt  17 7 24 

Instämmer ganska mycket  12 2 14 

Instämmer lite  10 5 15 

Instämmer inte   2 2 

Totalt  39 16 55 

 

Tabell 11 visar att utav de 39 respondenter som genomför kvalificerade samtal uttrycker 17 

att de önskar mer kompetens och fortbildning, 12 instämmer ganska mycket. Det är ingen av 

dem som genomför samtal som inte önskar mer kompetens. Bland dem som inte genomför 

samtal är önskan av ytterligare kompetens inte lika stor. Av 16 som inte genomför samtal vill 

ungefär hälften av dem ha mer kompetens, då 7 instämmer helt och två ganska mycket.  
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Frågan om respondenterna känner till omskrivningen av samtalsuppdraget 2001 ställdes för 

att kunna belysa om omskrivningen av samtalsuppdraget i examensförordningen kan ha haft 

något genomslag beroende på examensår 

 

Tabell 12. Kännedom om kring examensförordningen relaterat till examensår 

Känner till 

omskrivningen av 

Kvalificerade samtal i 

examensförordningen 

  Examensår  

 f 2001 e2001 2001 Totalt 

Instämmer helt 6 15 1 22 

Instämmer ganska mycket 2 11 1 14 

Instämmer lite 1 5 1 7 

Instämmer inte 4 5 1 10 

Totalt 13 36 4 53 

 

Tabell 12 visar att det var ingen större skillnad på vad de svarat på frågan om de kände till 

omskrivningen i examensförordningen utifrån vilket år de tagit sin specialpedagogiska 

examen. Oavsett examensår svarade respondenterna på liknande vis. Majoriteten av 

respondenterna kände till omskrivningen i examensförordningen angående kvalificerade 

samtal, 22 instämde helt i att de kände till denna, medan 15 instämde ganska mycket. Sju 

respondenter instämde lite och 11 instämde inte.  De flesta kände således till den 

omskrivningen i examensförordningen mer eller mindre. Endast 20 procent kände inte till 

den.  
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En fråga ställdes för att undersöka hur viktigt specialpedagogerna tycker att kvalificerade 

samtal är för lärarna på deras arbetsplats (tabell 13). 

 

Tabell 13. Vikten av kvalificerade samtal med lärare 

Anser att kvalificerade samtal 

är viktigt för lärarna 

Antal 

Instämmer helt 41 

Instämmer ganska mycket 8 

Instämmer lite 4 

Instämmer inte 1 

Totalt 54 

 

Tabell 13 visar att de allra flesta respondenter, 41 av dem, har svarat att de instämmer helt att 

kvalificerade samtal är viktiga för lärarna på sin arbetsplats och åtta respondenter instämmer 

ganska mycket. Det var bara fyra som instämmer lite och endast en som inte instämmer alls. 

Följande citat visar att specialpedagogerna finner samtalen viktiga för lärarna och den 

pedagogiska verksamheten: 

 

Som specialpedagog anser jag att reflekterade samtal är viktigt för utveckling och utbyte av 

erfarenheter. 

Anser att kvalificerade samtal är ett sätt att arbeta med förebyggande/främjande… än många av våra 

övriga arbetsuppgifter 

Samtal/samtalet är mycket viktigt för att individen/ personen ska få insikten i vad som behöver 

förändras. Att höra och reflektera över sina egna tankar gör att man ökar sin egen reflekterade 

omvärld.  

Jag tänker att genom samtalen kan man lyfta fram pedagogernas egna förmågor och få en positiv 

utveckling inom gruppen. Samtalen skulle höja kompetensen och vara viktig motpunkt mot de 

vanliga samtalen i arbetslaget som kretsar alltför ofta kring problem som ska lösas! 
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Orsaker till att kvalificerade samtal uteblir 

En fråga ställdes för att kunna belysa vilka de främsta skälen är till att kvalificerde samtal 

uteblir. Ett antal respondenter har angett flera skäl, totalt blev det 29 svar från 20 

respondenter.  

 

 

Figur 1 Skäl till varför kvalificerade samtal i grupp inte genomförs.(n= 20)  

 

Figur 1 visar tydligt att det främsta skälet till varför reflektreande gruppsamtal inte genomförs 

är att de allra flesta handleder enskilda pedagoger då och då vid behov, eftersom 20 

respondenter angav det som främsta skäl. Fyra respondenter svarar att kvalificerade samtal 

inte prioriteras som arbetsuppgift av chefen och uttrycker detta:  

 

Mycket av det kvalificerade samtalet är inte förankrat hos rektorerna, Vi behöver bli bättre på det. 

Har precis börjat arbeta på nuvarande arbetsplats och pratar just nu om hur viktiga de är.  

Viktigt att arbetsledning, rektor+ förskolechef ger förutsättning för pedagogerna att få tillgång till 

kvalificerade (reflekterade) samtal. 

 

Tre svarade att andra professioner, exempelvis psykologer håller i den typen av samtal. Två 

respondenter ansåg att det främsta skälet är tidsbrist till att kvalificerade samtal inte 

genomförs och visas genom följande citat: 

 

 

Skäl till ej genomförda kvalificerade samtal 

Hinner ej Andra har samtal Prioriteras ej av rektor Enskild handledning
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Det finns inte tillräcklig tid att föra så många samtal som det finns behov av pga. att lärarnas arbetstid 

inte har tillräckligt utrymme för det. Kvalificerade samtal leder alltid till önskemål från lärarna om en 

fortsättning av samtal.  

När jag anställdes för ca 5 år sedan var det tänkt att jag skulle arbeta mycket med samtal/handledning 

av personal. Har med tiden inriktat mig på samtal/ coachning av elever. Lärargruppen är inte lätt att 

få med sig kring handledning dels tiden, också en rädsla att synliggöra sina ev. brister inför andra. 

Kvalificerade samtal är bara en del i mitt uppdrag. Det är/kan vara en viktig del i helheten av det stöd 

man kan ge. Dock tror jag inte mycket på enbart samtal även om de är kvalificerade. Det handlar 

också om mandatet och vad man gör för övrigt som stärker trovärdigheten av mina råd och stöd. 

T.ex. att jag ser och kan diskutera upplägg och detaljer i undervisningen eller i barns beteenden! 

Annorlunda tolkningar som kan tillföra nya tankar osv. 

Resultatsammanfattning 

Av de 55 respondenterna som med ett fåtal undantag visade sig vara utbildade 

specialpedagoger visar det sig att 34 av dem genomför kvalificerade samtal i någon 

utsträckning. Det är således 21 som inte genomför kvalificerade samtal. Det vanligaste skälet 

till att kvalificerade samtal i grupp uteblir är att specialpedagogen handleder enskild lärare vid 

behov. Specialpedagogernas grundutbildning och arbetsplats visar sig ha betydelse i vilken 

utsträckning som kvalificerade samtal genomförs och förekomsten är större inom förskolan 

och de tidigare skolåren. De specialpedagoger som är förskollärare eller fritidspedagoger i sin 

grundutbildning genomför kvalificerade samtal i större utsträckning. Viss skillnad påvisas av 

omskrivningen av det specialpedagogiska uppdraget och införandet av kvalificerade samtal 

som begrepp i examensförordningen. Nästan samtliga specialpedagoger i den aktuella 

kommunen anser att kvalificerade samtal är viktiga för lärarna på sin arbetsplats. 

Respondenterna uttryckte även att de i stor utsträckning önskar mer kompetens och 

fortbildning inom kvalificerade samtal samt att de önskar ägna mer tid åt samtalen. Det var 

endast ett fåtal respondenter som uttryckte att de inte anser att kvalificerade samtal är viktiga 

för lärarna samt att de ej heller önskar vare sig mer kompetens inom området eller genomföra 

kvalificerade samtal i större utsträckning. 
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Diskussion 

Det visade sig att i den undersökta kommunen var den specialpedagogiska behörigheten hög, 

eftersom alla 55 respondenter utom två hade en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. 

Respondenternas grundutbildning visade sig främst vara jämt fördelade mellan förskollärare 

(22) och lärare (21). Det fanns också 10 specialpedagoger som hade en 

fritidspedagogutbildning i sin grundutbildning. De flesta var utbildade mot de tidiga åldrarna. 

Det var endast ett fåtal av respondenterna som var utbildade mot de senare skolåren (13 

procent). Anmärkningsvärt var att enbart en av respondenterna var speciallärare, detta kan 

antas bero på att specialpedagogiska påbyggnadsutbildningar förändrats över tid och att 

specialpedagogutbildningen under många år har ersatt speciallärarutbildningen. Nästan alla i 

studien hade läst kursen kvalificerade samtal eller motsvarande i sin utbildning och det skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att 34 specialpedagoger svarade att de genomför 

kvalificerade samtal i någon utsträckning. Andelen specialpedagoger som kände till 

omskrivningen av samtalsuppdraget var hög oavsett utbildningsår och endast 10 respondenter 

angav att de inte kände till omskrivningen.  Då endast en av respondenterna var speciallärare 

och bara två hade båda examina, så går det inte att göra någon jämförelse i samtalsuppdraget 

mellan yrkesgrupperna, vilket hade varit av intresse med tanke på uppdragens olika karaktär 

och formulering i examensförordningen. 

Av resultatet kan man se att oavsett i vilken utsträckning som specialpedagogerna använder 

sig av kvalificerade samtal, önskar de göra det i större utsträckning. En av förklaringarna till 

att kvalificerade samtal inte genomförs av samtliga specialpedagoger skulle kunna bero på 

avsaknaden av definition av såväl begrepp som innebörd i examensförordningen. Den oklara 

definitionen av kvalificerade samtal skulle också kunna bidra till att rektorer och andra ledare 

inte har vetskap om denna kompetens samt hur de kan använda den. Avsaknaden av 

begreppsdefinition visar sig tydligt i tidigare forskning, då ingen av författarna använder sig 

av begreppet trots att innebörden är densamma samt att deras publikationer kommit ut efter 

2001.  Således kan man se att förändringen av begreppet knappast förändrade eller 

tydliggjorde samtalsuppdraget, snarare tvärtom. Såväl Sahlin(2004) som Bladini (2004) 

påvisar att kvalificerade samtal är odefinierade. Bladini (2004) redogör i sin avhandling för 

specialpedagogens framväxt och även för dess samtalsuppdrag. Redan när 

specialpedagogutbildningen infördes talade man om specialpedagogens handledande 

kompetens. För att sedan ytterligare förtydligas några år senare och begreppet kvalificerade 
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samtal började användas. Trots detta framstår uppdraget än idag som relativt otydligt och 

odefinierat både som begrepp samt hur rollen som kvalificerade samtalspartner ska 

genomföras och prioriteras i den praktiskt pedagogiska verksamheten. Resultatet i denna 

studie kan ses som en bild av hur ett odefinierat uppdrag tar sig i uttryck, när en kommun med 

så högt antal av behöriga specialpedagoger ändå inte använder och utnyttjar kompetensen att 

genomföra kvalificerade samtal. Den skulle kunna ses som en outnyttjad resurs då tidigare 

forskning framhåller positiva effekter som genereras av kvalificerade samtal. Gemensam 

reflektion inom kvalificerade samtal kan underlätta utbyte av undervisnings idéer och skapa 

förutsättningar för ett gemensamt yrkesspråk samt en kollektiv professionell kunskapsbas 

(Normell, 2002; Hammarström- Lewenhagen, 2006; Åberg, 2007; Gabriel et al., 2011).  

Såväl i examensförordningen som i tidigare forskning beskrivs färdigheten av att vara 

kvalificerad samtalspartner som en av specialpedagogens huvuduppgifter. Trots detta visar 

resultatet av studien att enbart 62 procent av den aktuella kommunens specialpedagoger 

genomför kvalificerade samtal. Sahlin (2004) ) tydliggör i sin avhandling att det är höga krav 

som ställs på specialpedagogen för att vara en kvalificerad samtalspartner. Av enkätsvaren 

framgår att i princip alla läst kursen kvalificerade samtal i sin utbildning. Trots det är det 

drygt en tredjedel av specialpedagogerna som inte genomför kvalificerade samtal. Av studien 

är det endast ett fåtal anledningar som uppgavs av respondenterna i studien, men orsakerna 

kan vara fler än dessa. Då samtalsuppdraget är odefinierat kanske det inte, som framkommer i 

studien, är förankrat hos rektor och ledning och ingår därför inte i specialpedagogens 

arbetsbeskrivning.  

En annan förklaring kan vara utbildningens omfång, då majoriteten av specialpedagoger i 

studien önskar mer kompetens och fortbildning inom kvalificerade samtal eller är det skolans 

begränsade tid som hindrar. Sahlin (2010) uttrycker tankar om den begränsade tid av den 

specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen som ägnas åt kursen och färdigheten, 

kvalificerade samtal. Sahlin menar att den minimala tid som ges till kursen inte är tillräcklig 

inför kommande samtalsuppdrag och fler möjligheter behövs till fortsatt högre utbildning 

inom kvalificerade samtal. 

 Tidigare forskning lyfter fram följande hinder till uteblivna samtal; tidsbrist, förväntningar på 

specialpedagogen, otydlig eller okunnig ledning (Sahlin, 2004). Folkesson (2004) lyfter fram 

att under 1990-talet var handledning utfört av extern person och var då ett viktigt inslag i 

kompetensutveckling. Resultatet skulle därmed kunna tolkas som att gamla invanda mönster 
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kring handledning fortfarande finns kvar. Samtidigt som Hammarström- Lewenhagen (2006) 

påvisar att kollegial handledning blivit allt vanligare, blir detta resonemang motsägelsefullt. 

Resultatet av denna studie påvisar svårigheten med reflekterade gruppsamtal. De 

specialpedagoger som genomför samtal är också de som vill göra det i ännu större 

utsträckning, vilket tyder på positiva erfarenheter av att leda samtalsgrupper. 

Specialpedagogerna instämmer även i stor utsträckning att kvalificerade samtal är viktiga för 

lärarna och pedagogerna på deras arbetsplats Då det främst är de som genomför samtal som 

också är de som efterfrågar ytterligare kompetens, tyder det på komplexiteten i 

samtalsuppdraget och kan antas bero på svårigheter och hinder som specialpedagogerna 

erfarit vid utövandet av kvalificerade samtal liksom även tidigare forskning lyfter fram. Det är 

som Hammarström- Lewenhagen (2006) påtalar starka känslor i omlopp vid handledning och 

det skulle kunna vara en anledning till att specialpedagogen i sin samtalsroll önskar mer 

kunskap och redskap vid utövandet. Sahlin (2004) menar att handledarrollen också är 

självfostrande på så vis att man aldrig blir fullärd, utan det gäller att hitta sin roll som 

samtalsledare utifrån gruppen, vilket också kan tänkas påverkas av både erfarenhet och 

kompetensutveckling. 

Oavsett grundutbildning tjänstgjorde de flesta specialpedagoger inom F-6 verksamhet samt 

förskola, som sin huvudsakliga arbetsplats. Detta kan tyda på en medveten satsning från 

kommunens sida ifråga om specialpedagogiskt stöd med fokus på de yngre skolåren, men 

skulle även kunna bero på att det var få specialpedagoger som hade sin grundutbildning mot 

de senare åren i grundskolan samt gymnasiet.  

Ur resultatet går det att tydligt urskilja att kvalificerade samtal är väl utbrett inom förskolan, 

men inte lika vanligt förekommande i skolan, särskilt inte mot de senare skolåren . Kanske 

kan avsaknaden av att arbeta i arbetslag vara en bidragande orsak.  Läraryrket är som tidigare 

forskning visat på ett ensamyrke och Normell (2002) drar det så långt att hon menar att lärare 

utvecklar omnipotens för att yrket är så ensamt och motiverar handledning utifrån detta. I 

sammanhanget är det också viktigt att påpeka att förskollärarna utgjorde nästan hälften av 

respondenterna i studien, även om den stora gruppen arbetade mot F-6 och inte enbart mot 

förskolan. Resultatet i studien visar att de specialpedagoger som i sin grundutbildning var 

förskollärare och fritidspedagoger använde sig utav kvalificerade samtal i större utsträckning 

än de som hade en lärarutbildning i sin grundutbildning. 

Det främsta skälet som anges i studien till att kvalificerade samtal uteblir, är att 

specialpedagogerna handleder enskilda lärare vid behov. Detta skulle kunna bero på att 
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specialpedagogerna inte ges några andra möjligheter till samtal. Där skulle så som tidigare 

forskning lyfter fram tidsbrist kunna vara en viktig faktor samt att samtalsuppdraget inte är 

förankrat och prioriterat av rektor och ledning (Sahlin, 2004; Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2000).  Resultatet skulle kunna bero på tidsbristen hos lärarna för att genomföra 

reflekterande gruppsamtal, men också den kostnad som det innebär för rektorer att ge 

personal arbetstid för denna verksamhet. Även osäkerheten hos specialpedagogen som 

samtalsledare skulle kunna vara en faktor till att samtal inte genomförs. Resultatet visar på att 

ett antal specialpedagoger inte vill genomföra samtal i större utsträckning eller att de inte 

heller anser det vara viktigt för lärarna på sin arbetsplats (Bladini, 2004; Sahlin, 2004; 

Hammarström- Lewenhagen, 2006).  

Helldin(1998) lyfter även fram svårigheten av att genomföra handledning på sin egen 

arbetsplats och det framkom även att en av respondenterna upplevde det som komplicerat: 

Jag ser det nödvändigt att fortbilda sig med jämna mellanrum för att utvecklas. Skulle vilja ha 

kvalificerade samtal på annan arbetsplats än den jag själv ingår i. Arbetsbyte specialpedagoger 

emellan skulle vara bra. 

Detta problem skulle kunna förebyggas i den aktuella kommunen, då så många 

specialpedagoger har kompetensen och det dessutom finns fungerande samordnare för 

respektive skolområde. 

Sociokulturellt perspektiv 

Kvalificerade samtal kan ses som en process som har sin grund i ett sociokulturellt perspektiv. 

Kvalificerade samtal och reflektion i den mening som presenterats i studien är inte möjlig att 

uppnå utan att samspela med andra och är således en förutsättning i arbetet med reflekterande 

gruppsamtal. Tillämpning av det sociokulturella perspektivet verkar vara mer utbrett inom 

förskolan, de tar sig mer tid för samtal med förankring i perspektivet. Elisabeth Lundström 

förklarade på sin föreläsning för specialpedagoger 19/1 2012 vid Stockholms universitet:  

”Man är inte på ett visst sätt som handledare, man blir på ett visst sätt i det sociala samspelet 

med andra”. Det synliggör samspelet och samtalets betydelse i interaktion, att kunskap och 

lärande konstrueras tillsammans med andra.  

Både Sahlin (2010) och Hammarström- Lewenhagen (2006) citerar Johan Asplund: 

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

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

dig vad du har sagt. (Sahlin, 2010 s.76; Hammarström- Lewenhagen, 2006 s.26) 
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Citatet påvisar vikten och svårigheten med samtal, om detta är det idealistiska samtalet och 

den andres betydelse för kommunikation och lärande. Citatet belyser det sociokulturella 

perspektivets betoning av reflekterande samtal och dess betydelse för kunskapsutveckling. 

Resultatet i studien visar att det sociokulturella synsättet, där kunskap utvecklas tillsammans 

med andra, tycks vara mer etablerat i förskola och fritidshem. Det gäller dock framför allt 

barnens sociala verksamhet. I skolan tycks det sociokulturella synsättet ha kommit en bit på 

väg men det verkar vara svårt att etablera en kontinuerlig samtalsgrupp av olika skäl. 

Metoddiskussion 

Urvalet var som tidigare sagt ett bekvämlighetsurval, samtidigt som det vände sig till samtliga 

specialpedagoger inom kommunal verksamhet i den undersökta kommunen. Resultatet skulle 

möjligtvis kunna ha sett annorlunda ut om det varit en jämnare fördelning mellan 

specialpedagoger och speciallärare, då samtalsuppdragen ser olika ut för de båda 

yrkesgrupperna. Det höga antalet utbildade specialpedagoger kan ses som en konsekvens av 

närheten till utbildningen vid stadens universitet och resultatet kan därmed möjligtvis 

överföras till en stad i motsvarande storlek och med liknande förutsättningar.  

Det visade det sig vid resultatbearbetningen att det varit vissa oklarheter i enkäten (se bilaga 

1) vad gäller följdfrågorna till fråga 6 då respondenterna uppmanades att besvara fråga 7 om 

de svarat ja på frågan och fråga 8 om de svarat nej på frågan. Vid sammanställnigen framkom 

det att 39 personer svarat ja, men endast 34 besvarade följfrågan i fråga om i vilken 

utsträckning samtalen genomfördes. Av de 16 som svarade nej på om de genomför samtal var 

det 20 som angav skäl till varför samtalen uteblev. 

 Resultatet kan ha påverkats som tidigare sagts av undersökningsledarens fysiska närvaro, 

samt av den som en respondent uttryckte snäva definition av kvalificerade samtal. Utan min 

egen formulerade definition kanske resultatet sett annorlunda ut och att fler specialpedagoger 

tyckts sig genomföra kvalificerade samtal, då det i examensförordningen beskrivs som att de 

ska genomföras även mot elever och föräldrar. Ser man kvalificerade utifrån det vida 

perspektivet genomförs kvalificerade samtal av specialpedagogen troligen varje dag inom 

skolans verksamhet. Det fanns ingen frågeställning kring begreppsdefinitionen och de 

respondenter som jag träffade vid genomförandet fick definitionen förklarade för sig vid 

träffen och uppmanades att tänka på min definition vid besvarandet av enkäten. Detta kan ses 

som en styrka och en säkerställning kring att de besvarat frågorna så som innebörden av 

kvalificerade samtal avses i denna studie. Utan definitionen hade studien troligtvis varit 
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svårare att genomföra och det skulle råda tvivel kring resultaten utifrån att respondenterna inte 

svarat utifrån en gemensam definition. Detta kan göra att de som endast fick definitionen via 

informationsbrevet samt missivbrevet hade svårare med definitionen och kan därmed ha haft 

en annan betydelse av begreppet vid genomförandet av enkäten. 

Detta visas genom följande citat från respondenterna: 

Kvalificerade samtal som begrepp är lite luddigt, men som jag ser på det så förekommer samtal som 

gränsa till kvalificerade samtal men som inte är så strukturerade som jag tänker att dessa samtal är. 

Samtal är viktigt men olika arbetslag kräver olika insatser, kvalificerade samtal kräver visst intresse 

och förmåga, ibland kan andra samtal fungera bättre! 

Jag tycker att din definition av kvalificerade samtal (återkommande reflekterande samtal) som är en 

omskrivning av handledningsuppdraget, blir problematisk då jag anser att kvalificerade samtal förs på 

många olika vis i olika sammanhang dagligen. Som specialpedagog behöver vi vara kvalificerade 

samtalspartners varje gång vi sitter i möten vare sig det är i gruppmöten eller enskilda samtal med 

föräldrar eller pedagoger. Hoppas du tar till dig av tankarna och problematiserar dessa i din uppsats.  

 

Nämnas här bör även svårigheten som uppstod vid letandet av internationell tidigare 

forskning. Jag har, liksom Bladini (2004) haft svårt att hitta motsvarande innebörd av 

kvalificerade samtal i engelska artiklar, då sökord som counselling, colleague support och 

tutoring, ger andra betydelser än de som avses i denna studie. Därav är referenser till engelska 

artiklar begränsade. 

Studiens implikationer för den 

specialpedagogiska praktiken 

Det finns ett antal användningsområden för resultatet av studien. Främst för den undersökta 

kommunen, men kanske även för andra jämförbara kommuner. Resultatet är användningsbart 

då studien vänt sig till samtliga kommunalt anställda specialpedagoger och skulle kunna vara 

av intresse för barn- och utbildningsförvaltningen eller av rektorsgruppen i kommunen. Detta 

då resultatet tydligt påvisar specialpedagogernas kompetens och vilja till att användas för 

kvalificerade samtal. Detta borde vara av intresse eftersom debatten kring skolan och lärarnas 

arbetssituation ständigt är aktuell. Genom att utnyttja specialpedagogernas värdefulla 

kompetens inom kvalificerade samtal skulle lärarna arbetsvillkor kunna bli bättre. Liksom 

tidigare forskning visar, är samtalen betydelsefulla på såväl de individuella lärarna som för att 

utveckla enskilda skolor. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat skulle kunna utgöra en grund inför en kompletterande undersökning av 

skolledares uppfattning kring kvalificerade samtal i samma kommun eller en kvalitativ studie 

med ett antal specialpedagoger, för att ge en djupare bild av de frågetecken som uppstått 

under bearbetningen av enkätsvaren. Det skulle vara intressant att gå vidare inom området och 

komplettera med djupintervjuer för en mer nyanserad bild av samtalsuppdraget. Detta för att 

ytterligare ringa in vad det är som gör att kvalificerade samtal är svårare att få till inom 

skolans verksamhet och då framförallt bland lärare som undervisar de äldre åldrarna i 

grundskola och gymnasieskola. Vad är skolledarnas syn på kvalificerade samtal? Hur tänker 

de kring den specialpedagogiska kompetensen? Har kommunen aktivt gjort något för att satsa 

på kvalificerade samtal?  Vad tycker lärarna om kvalificerade samtal, är det något som de vet 

att de kan få och vad är deras uppfattningar kring området? Vad är det som gör att 

specialpedagogerna hellre handleder enskilda lärare vid behov än att genomföra tidsbestämda 

reflekterande gruppsamtal? Det finns flera frågor som kan vara av intresse att följa upp i en 

framtida studie.  
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Bilaga 1 

 

Kryssa i ett alternativ, det alternativ som du tycker passar bäst in. 

 

1. Är du utbildad specialpedagog/ speciallärare? 

 Ja, specialpedagog 

 Ja, speciallärare 

 Nej 

 

2. Om du är behörig specialpedagog/ speciallärare, vilket år tog du din examen? 

 Före 2001 

 Efter 2001 

 

3. Inom vilken skolform har du din grundutbildning? 

 Förskolelärare 

 Grundskolelärare skolår 1-3 

 Grundskolelärare skolår 4-6 

 Grundskolelärare skolår 7-9 

 Grundskolelärare skolår 1-7 

 Grundskolelärare skolår 4-9 

 Gymnasielärare 

 Fritidspedagog 

 Annan utbildning, i så fall vilken? _____________________________________ 

 

4. Inom vilken skolform arbetar du huvudsakligen i? 

 Förskolan 

 Grundskolan F-6 

 Grundskolan 7-9 

 Gymnasiet 

 Annan skolform, i så fall vilken? _______________________________________ 

 

5. Har du i din specialpedagog/speciallärarutbildning läst kursen ”Kvalificerade 

samtal” eller motsvarande? 

 Ja 

 Nej 

 



 

 

6. Genomför du kvalificerade samtal på din arbetsplats? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Om ja, i vilken utsträckning? 

 Jag håller kontinuerligt i flera samtalsgrupper/ läsår 

 Jag har minst en samtalsgrupp/ läsår 

 Jag har haft samtalsgrupper tidigare, men inte nu 

 

8. Om nej, varför inte? 

 Jag hinner inte 

 Jag känner mig osäker/inte tillräckligt kompetent 

 Det prioriteras inte av min chef 

 Annan profession, t.ex. psykolog håller i den typen av samtal 

 Jag handleder enskild pedagog eller arbetslag då och då 

 Annat, skriv gärna vad__________________________________________________ 

 

I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Kryssa för det alternativ som 

stämmer bäst in på dig 

 

9. Jag skulle vilja ägna mer tid åt kvalificerade samtal 

 Instämmer helt 

 Instämmer ganska mycket 

 Instämmer lite 

 Instämmer inte  

 

10. Jag önskar få mer kompetens/ fortbildning inom kvalificerade samtal 

 Instämmer helt 

 Instämmer ganska mycket 

 Instämmer lite 

 Instämmer inte  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Jag anser att kvalificerade samtal är viktigt för lärarna på min arbetsplats 

 Instämmer helt 

 Instämmer ganska mycket 

 Instämmer lite 

 Instämmer inte  

 

12. Jag känner till omskrivningen av det specialpedagogiska uppdraget som ägde 

rum i examensförordningen 2001 vad gäller kvalificerade samtal 

 Instämmer helt 

 Instämmer ganska mycket 

 Instämmer lite 

 Instämmer inte  

 

Har du några ytterligare tankar som du vill dela med dig av? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara frågorna! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Marie Sevefjord och jag läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid 

Stockholms universitet. 

 

Just nu arbetar jag med mitt examensarbete där jag genomför en enkätundersökning om 

kvalificerade samtal (reflekterande gruppsamtal) en av delkurserna jag läste förra terminen 

och som jag fann extra intressant. Jag kontaktar dig, i egenskap av specialpedagog då jag har 

varit i kontakt med din specialpedagogiska samordnare i ditt skolområde. Jag har fått lov att 

närvara vid er nästa träff och då hoppas att du kan hjälpa mig med att besvara min enkät och 

på så vis bidra till min studie.  

 

Enkäten består av 12 frågor med givna svarsalternativ och kommer endast att ta ett fåtal 

minuter att besvara. Jag hoppas att du vill ta dig tid att besvara frågorna då de utgör ett viktigt 

underlag för min studie. Deltagandet är helt frivilligt och alla svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och är endast till för min uppsats. Om intresse finns får du självklart ta del av 

resultatet och min uppsats när den är färdig. 

 

Om du har några frågor innan du fyller i enkäten eller efteråt, tveka inte att höra av dig till 

mig eller min handledare. 

  

Tack på förhand! 

Marie Sevefjord 

070-3091307 

marie.sevefjord@spray.se 

 

Handledare: 

Åsa Murray, Stockholms universitet 

asa.murray@specped.su.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Marie Sevefjord och jag läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid 

Stockholms universitet. 

 

Just nu arbetar jag med mitt examensarbete där jag genomför en enkätundersökning om 

kvalificerade samtal (återkommande reflekterande gruppsamtal) en av delkurserna jag läste 

förra terminen och som jag fann extra intressant. Jag kontaktar dig, i egenskap av 

specialpedagog då jag har varit på den nätverksträff som ni nyligen hade i ditt skolområde och 

genomförde min enkät på närvarande specialpedagoger. Då du inte var på träffen undrar jag 

om du skulle kunna tänka dig att hjälpa mig med att besvara min enkät och på så vis bidra till 

min studie i efterhand.  

 

Enkäten består av 12 frågor med givna svarsalternativ och kommer endast att ta ett fåtal 

minuter att besvara. När du besvarat enkäten ber jag dig skicka den till mig i det frankerade 

kuvertet som du fick tillsammans med enkäten.  Att det står en siffra på enkäten beror endast 

på att jag vill veta från vilket område svaret kommer och har inget att göra med att kunna 

identifiera enskild person eller arbetsplats. Jag hoppas att du vill ta dig tid att besvara frågorna 

då de utgör ett viktigt underlag för min studie. Deltagandet är helt frivilligt och alla svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och är endast till för min uppsats. Om intresse finns får 

du självklart ta del av resultatet och min uppsats när den är färdig. 

 

Om du har några frågor innan du fyller i enkäten eller efteråt, tveka inte att höra av dig till 

mig eller min handledare. 

  

Tack på förhand! 

Marie Sevefjord 

070-3091307 

marie.sevefjord@spray.se 

 

Handledare: 

Åsa Murray, Stockholms universitet 

asa.murray@specped.su.se 
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