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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats bygger på en intervjustudie av tre verksamma specialpedagogers 

enskilda berättelser av hur de i sin respektive yrkesutövning arbetar som kvalificerade 

samtalspartners i pedagogisk handledning. 

 

Vårt syfte med studien har varit att belysa vad uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan 

innebära för specialpedagogen. 

 

Uppsatsen består av en litteraturstudie samt en kvalitativ undersökning, vars resultat vi 

relaterar till ett antal systemteoretiskt centrala begrepp för handledning. Genom 

litteraturstudien kan vi se att syftet med pedagogisk handledning är att i någon form utveckla 

yrkesmässig kompetens. Då begreppet handledning är närbesläktat med andra begrepp såsom 

konsultation och rådgivning blir det svårdefinierbart. För att kunna särskilja innebörden av de 

olika begreppen krävs att syftet med varje specifik handledningssituation tydliggörs. Helhet, 

relationer, här- och- nu- tänkande, cirkularitet, kvalité och möten mellan olika system utgör 

centrala begrepp för handledning sett ur ett systemteoretiskt perspektiv. Då vi relaterar 

intervjumaterialet i sin helhet gentemot ovanstående sex begrepp kan vi se betydelsen av 

dessa här löpa som en röd tråd.  

 

Resultatet av studien visar att det är svårt att finna något enhälligt svar på den faktiska 

innebörden av uppdraget, för det för specialpedagogen, kvalificerade samtalspartnerskapet. Vi 

kan ändå utifrån vår tolkning av intervjudeltagarnas uttalanden se betydelsen av den 

kvalificerade samtalspartnern som stöd för utveckling liksom vikten av ett medvetet 

förhållningssätt hos denna. Då uppdraget saknar definition blir det ofta upp till varje enskild 

specialpedagog själv att tolka och utforma innebörden av hur examensordningen för 

specialpedagogen uttrycker uppdraget som kvalificerad samtalspartner. 
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1. Inledning 

När man arbetar med människor är kommunikation genom samtal ett av flera 

tillvägagångssätt att nå utveckling. Inom förskola och skola är en god kommunikation liksom 

fungerande dialog mellan samtliga som systemet innefattar av central betydelse. Här anser vi 

specialpedagogen ha en betydande roll. I Högskoleförordningen (SFS 2001:23) står att 

studenten, för att erhålla specialpedagogexamen, skall ” …visa fördjupad förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner (vår kursiv) och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, 

föräldrar och andra berörda…”. Då vi som blivande specialpedagoger kan komma att hamna i 

situationer med såväl pedagoger som barn/elever och föräldrar där lösningar på eventuella 

problem måste sökas anser vi vikten av att här fungera som en kvalificerad samtalspartner 

stor. Utifrån detta har vårt intresse sedan väckts för hur begreppet kvalificerad samtalspartner, 

i det specialpedagogiska uppdraget, definieras och vad det kan innefatta. Detta för att om 

möjligt tydliggöra den faktiska innebörden av ovan formulerade uppdrag.  

 

Sedan 1990 utbildas specialpedagoger. Trots att det inte står något skrivet i 

examensordningen om ett handledande uppdrag, används begreppen handledning och 

handledare i litteraturen i samband med specialpedagogrollen. Detta gör att det kan upplevas 

något förvirrat när begreppen kvalificerad samtalspartner, handledning och handledare ska 

redas ut och eventuellt särskiljas. Kerstin Bladini, doktor i pedagogik, konstaterar att i och 

med specialpedagogutbildningen fick de examinerade ett, jämfört med tidigare speciallärare, 

vidgat uppdrag där det ”… ingår att föra handledande samtal med pedagoger med 

utgångspunkt i pedagogers beskrivningar av problematiska situationer” (Bladini, 2007 s 201). 

Hon påtalar dock den oklarhet som råder gällande innebörden av uppdraget:   

Innebörden av det handledande uppdraget är oklar och det saknas en precisering av 
handledningsbegreppet i de officiella dokumenten om skolan. Därmed ges 
specialpedagogen tämligen vida tolkningsmöjligheter att formulera för sig själv och andra 
vad hon gör och förväntas göra när hon handleder. Kunskaper om vad specialpedagoger gör 
när de handleder är fortfarande litet då det i stor utsträckning ännu saknas forskning på 
området (a.a. s 201).  
   

En del av specialpedagogens yrkesuppdrag är att fungera som en kvalificerad samtalspartner.  

Fungerar specialpedagogen som en kvalificerad samtalspartner och utgör i så fall handledning 

den situation där det kvalificerade samtalspartnerskapet tydliggörs? Vi anser att begreppet 

handledning likväl handledare är ytterst komplext och behöver därför, utifrån rollen som 

specialpedagog, klargöras liksom ställas mot och relateras till uppdraget som kvalificerad 

samtalspartner.  
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I vår studie låter vi det Ulla Holmberg (2000) uttrycker som ”Handledning via en 

samtalspartner…” (a.a. s 22) fungera som utgångspunkt och ledstjärna då vi utreder vad det 

specialpedagogiska uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan stå för i den 

yrkesverksammas praktik. Begreppet kvalificerad samtalspartner utgör således för oss, i vår 

studie, den roll specialpedagogen har i olika former av handledning.  

 

I litteraturen används främst begreppet handledare för den som utför handledning. I vår studie 

är handledare synonymt med kvalificerad samtalspartner, då vårt specialpedagogiska uppdrag 

baseras på det senare begreppet. Vi har fortsättningsvis valt att använda det begrepp som 

respektive författare gör. 

 

Handledning ges inom en mängd olika områden och således också i skilda former. I vår studie 

riktas fokus endast mot pedagogisk handledning. Vi har här valt att utgå från ett 

systemteoretiskt perspektiv. Oscar Öquist (2003), undervisningsråd vid Skolverket menar att 

målet inom systemteori är att föra in variation och fler valmöjligheter när det gäller hur 

människor ser på problem. För att söka lösningar ser Öquist det nödvändigt att gå djupare än 

till det vi i dagligt tal benämner sunt förnuft. Man behöver, enligt författaren, se helheten 

genom de delar som tillsammans utgör denna. Det Öquist uttrycker utgör för oss en viktig 

utgångspunkt i vårt sätt att se på handledning. Liv Gjems (1997), lärarutbildare med lång 

erfarenhet av handledning av grupper inom förskola och skola, presenterar handledning i ett 

kompetensutvecklande syfte utifrån en systemteoretisk förståelse. Författaren utgår här från 

ett antal systemteoretiska begrepp, vilka hon menar vara centrala för handledningsteori. Dessa 

begrepp, som redogörs för längre fram i texten, relaterar vi sedan i vår diskussion till det 

resultat som slutligen presenteras.   

 

1.1 Disposition 

Nedan presenteras studiens syfte och frågeställning. Därefter följer en bakgrund, vilken utgörs 

av en litteraturöversikt samt en teoriförankring. Sedan redogörs för vårt metodiska 

tillvägagångssätt. Efter detta delges analys och resultat av vår intervjustudie. Sist en 

diskussion.  
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1.2 Syfte och frågeställning   

Syftet med vår uppsats är att belysa vad uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan 

innebära för specialpedagogen.  
 

Utifrån ovanstående syfte ställer vi oss följande fråga: 

Vad innebär, enligt några verksamma specialpedagoger, uppdraget som kvalificerad 

samtalspartner?  
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2. Bakgrund  

Vi inleder detta avsnitt med att, utifrån tidigare forskning, studera pedagogisk handledning 

som funktion - vad det står för och med vad det kan bistå. Efter detta följer sedan den 

systemteoretiska förankring vars synsätt vi, utifrån Gjems (1997) för handledning sex centrala 

nyckelbegrepp, i en avslutande diskussion relaterar resultatet av intervjustudien emot. Vi har 

valt att utgå från ett systemteoretiskt perspektiv, eftersom det är en teori som ser på relationer 

ur ett helhetsperspektiv där en del inte kan ses oberoende av en annan. Som specialpedagoger 

rör vi oss och verkar inom olika sociala system. Inom dessa bör aktuella relationer ses utifrån 

det helhetsperspektiv vi anser utgöra en förutsättning för fruktbar handledning, i den mening 

att handledning förmår stävja stagnation. Vi belyser sedan specialpedagogens roll som 

kvalificerad samtalspartner i pedagogisk handledning.   

 

2.1 Pedagogisk handledning – vad och varför  

Gunnar Handal och Per Lauvås (2001) hävdar att det i litteraturen går att finna en mängd 

försök att avgränsa handledning som begrepp, vilket de anser inte har lyckats särskilt väl. De 

tar upp ord som rådgivning, vägledning, konsultation som närliggande till varandra och 

dessutom nära begreppet handledning. De anser terminologin vara svår av flera skäl. Inom 

olika yrkesgrupper har utvecklingen sett olika ut. Exempelvis inom vården i vårdteam 

bestående av olika yrkeskategorier finns en handledningsform och inom yrkesgrundutbildning 

har handledning haft en annan innebörd mellan student och lärare. Handal och Lauvås menar 

även impulser från utlandet vara starka. Det finns omfattade utländsk litteratur där 

terminologin är svår att greppa, vilket de anser inte enbart bero på språkliga faktorer. Enligt 

författarna rör sig handledning om en vardagsaktivitet som förekommer överallt och inte är 

något som är endast vissa förunnat. Terminologin är influerad av revirtänkande mellan olika 

professioner där man kan se handledning som en hemmagjord term, som man inom vissa 

professioner använder mer imponerande benämningar för att beskriva. Handal och Lauvås 

förtydligar:  

Vanliga personer kan då inte syssla med ”interventionsarbete”, ”supervision” eller 
”konsultation”, eftersom det rör sig om en kvalificerad… form av handledning som 
försiggår i ett professionellt sammanhang. Den som befinner sig utanför professionens 
skyddande murar får bara hålla på med vanlig ”handledning” (a.a. s 43).   
 

Denna begreppsförvirring är inte unik i skandinavisk litteratur. Även i engelskspråkig sådan 

syns samma fenomen, då olika beteckningar besläktade med handledningsbegreppet också har 

olika innebörd. Författarna menar vidare att något som bidrar till denna begreppsförvirring är 
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att handledning, till skillnad från exempelvis konsultation eller rådgivning, både används som 

ett begrepp för en verksamhet liksom för en formell funktion. Om man däremot kallar sig 

konsult eller rådgivare, innebär då den verksamhet som utförs konsultation respektive 

rådgivning? Är detta i så fall då något annat än handledning? Det finns, enligt Handal och 

Lauvås och, en mängd frågor som behöver klargöras för att om möjligt tydliggöra innebörden 

av begreppet handledning/handledare. Detta på såväl individ- som organisationsnivå. 

 

Likt Handal och Lauvås anser Birgitta Sahlin (2004) att handledningsbegreppet är komplext 

och svårdefinierbart. Hon ställer sig tveksam till om möjligheten att definiera begreppet alls 

finns. Birgitta Hammarström-Lewenhagen och Susanna Ekström (1999) ser handledning som 

ett slags samlingsbegrepp där olika typer av handledning förekommer. Författarna uttrycker 

allmänt gällande handledning följande: 

Vi ser på handledning som 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 (a.a. s 25). 
 

Hammarström-Lewenhagen och Ekström menar att det gemensamma för olika typer av 

handledning är funktionen, vilken är sedd som en pedagogisk metod för kompetensutveckling 

av olika typer. Sahlin (2004) hävdar att en av anledningarna till svårigheten i att förklara 

begreppet handledning, given av specialpedagogiskt utbildade lärare, är att området är relativt 

outforskat.  

 

Birgit Lendahls Rosendahl och Karin Rönnerman (2002) menar att man inom vissa 

yrkesgrupper, till exempel inom vården, där arbetet innebär en nära kontakt med människor, 

anser handledning vara en förutsättning för yrkesmässig utveckling. Inslag av handledning 

finns, enligt författarna, även inom undervisningsyrken, men avsikten är då att lösa och 

diskutera problem i personalgrupp eller problem relaterade till enskilda elever. Under 1990-

talet har handledning som kompetensutveckling tillkommit för lärare verksamma i förskola, 

grundskola och gymnasium. Det kan i dessa fall handla om handledning i processer som 

exempelvis bildandet av nya arbetslag eller utvecklingsarbete på skolan. Liksom Sahlin (2004) 

menar Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) att begreppsförvirringen kring handledning 

är stort. De förklarar detta med att: 

Handledning som form i samband med kompetensutveckling och skolutveckling är relativt 
nytt... Det gäller dock inte för handledning som term eller begrepp vilket troligen är ett av 
problemen: Alla tror att de vet vad det är. Alla tror att alla andra lägger samma innebörd i 
begreppet (a.a. s 51).  
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Handledning har tidigare funnits i form av enskild stödhandledning. Pedagoger kan då 

associera till detta när det gäller att definiera begreppet. När nu handledning kan dyka upp 

som kompetensutveckling istället för studiedagar ges begreppet en ny innebörd. Begreppet 

handledning har även ett mer inmutat område inom det pedagogiska fältet. Exempel på detta 

är handledning i samband med praktik och uppsatsarbete inom lärarutbildningen. Även i 

grund- och gymnasieskolan pratar man om att läraren handleder eleven i dess arbete. Enligt 

författarna är såväl vägledning som konsultation, vilka båda ligger nära handledning som 

begrepp, tidsbegränsade insatser, medan ”… handledning i större utsträckning är att betrakta 

som en mötesplats där personerna själva ska komma till insikt om hur ett problem ska lösas” 

(a.a. s 23-24).  

 

Gjems (1997) ser handledning vara ett av flera redskap för att ta tillvara och utveckla 

kompetens. Skillnaden på handledning och exempelvis vidareutbildning är att handledning 

bygger på ”…en inlärningsprocess som tar sin utgångspunkt i den enskilda deltagarens 

förutsättningar av personlig och organisatorisk karaktär” (a.a. s 17). Hon menar också att 

handledning innebär en speciell inlärningsform som bygger på deltagarnas förutsättningar och 

grundar sig på såväl erfarenhet som process. I handledning använder deltagarna både intellekt 

och känslor för att nå kompetensutveckling. Handledningsinnehållet ska genereras ur 

situationer och teman som deltagarna är upptagna av i sitt yrke. För att handledningen ska 

vara lyckad måste den, enligt Gjems, bygga på frivillighet. 

 

Enligt Holmberg (2000) är handledning ”…en inlärningssituation där teori och praktik 

kopplas ihop i syfte att utveckla de handleddas professionalitet och säkerhet i yrkesrollen” 

(a.a. s 17). Författaren menar vidare att handledning genom samtal kan bidra till att människor 

omprövar, bearbetar och utvecklar sina egna kunskaper och förhållningssätt. Detta då man i 

handledning har möjlighet till egen reflektion, såväl individuellt som i grupp. Handledning är, 

enligt Holmberg, närbesläktat med både konsultation och psykoterapi, men det finns 

skillnader som håller isär begreppen. Likt Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) menar 

Holmberg att i motsats till handledning ges konsultation under en begränsad tid och att ett 

specifikt problem här söker lösning. Handledningens främsta syfte är enligt Holmberg (2000) 

liksom Gjems (1997) att stärka och vidareutveckla yrkesrollen liksom att utveckla den 

professionella kompetensen.  
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Gunilla O. Wahlström (1996) skriver ”För att kunna växa i yrkesrollen, och detta är 

nödvändigt, behöver man få hjälp att bli speglad utifrån” (a.a. s 10). Författaren anser att 

handledning kan vara en metod att möjliggöra denna spegling. Hon menar med detta inte att 

ett behov av handledning skulle betyda att en person inte klarar sitt arbete. Tvärtom. 

Handledning kan vara ett bra tillfälle att få reda på hur andra ser på mig och mitt beteende. 

Detta innebär möjlighet att växa i självkännedom. Wahlström menar, med sitt sätt att se på 

handledning, att det är viktigt att definiera vad man faktiskt kan påverka i den eventuella 

problematik som föreligger ett handledningsärende. Hon anser också att det man inte kan 

påverka måste man lära sig att förhålla sig till och då är det viktigt att hjälpas åt att hitta 

lämpliga och ändamålsenliga metoder för att kunna hantera det som är omöjligt att förändra. 

Fokus bör i handledning läggas på det som är möjligt att förändra. Gemensamma krafttag gör 

att flera möjligheter kan upptäckas. 

 

Likt flera av de författare som vi ovan refererat till menar Sidsel Tveiten (2000), lärare med 

mångårig erfarenhet av handledning, handledningsbegreppet vara dåligt definierat, vilket 

författaren anser innebär ett ansvar hos alla inblandade: 

Att begreppet är så dåligt definierat gör att den som innehar en handledningsfunktion bör 
vara medveten om sitt eget innehåll i begreppet och ständigt göra detta innehåll till föremål 
för reflexion (a.a. s 32-33).  
 

Reflektion av syftet och de, i handledningen involverade personernas, egna uppfattningar av 

begreppet är således av betydelse. Tveiten skriver att inlärning sker i en såväl individuell som 

social process. Hon menar att det sociala samspelet har betydelse för nya upptäckter. 

Handledning är en dialog mellan handledare och handledda som leder till förståelse och 

inlärning inom det område som den specifika handledningsfrågan utgör. Tveiten säger vidare 

att handledning innebär att starta en process där den handledde har möjlighet att bearbeta sina 

egna erfarenheter och söka lösningar hos sig själv ”… den som handleds själv har de bästa 

förutsättningar till att hitta den väg som är rätt för honom eller henne” (a.a. s 32-33). 

 
Enligt författaren är begreppet rådgivning ett gränsområde i förhållande till handledning. De 

som skiljer de båda åt är att handledning innebär att den som handleds själv gör upptäckter 

och behöver på så vis inte direkta råd som innebär att någon annan kommer med en lösning.  

 

 

Sammanfattningsvis: Frågorna om vad pedagogisk handledning står för och innebär liksom 

varför handledning kan ha något att bistå med går i varandra. Enligt de källor vi studerat är 
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syftet med pedagogisk handledning att i någon form utveckla yrkesmässig kompetens, såväl 

enskilt som i grupp. Svårigheter att definiera handledningsbegreppet kan bottna i att 

tolkningen av begreppet ser olika ut beroende på vilken yrkeskategori som gör denna. Trots 

att vi har synat begreppet ur en pedagogisk synvinkel är det svårdefinierbart då begreppet 

också är närbesläktat med flera andra begrepp exempelvis konsultation, rådgivning och 

vägledning. För att då svara på vad och varför krävs att syftet med varje specifik 

handledningssituation tydliggörs. I annat fall är det i vår tolkning svårt att hitta svaret.  

 

Vi kommer i det följande att först kort beskriva systemteori och dess framväxt mera allmänt, 

för att sedan, utifrån Gjems (1997), rikta det systemteoretiska synsättet mot pedagogisk 

handledning och samtal. Detta därför att ett systemteoretiskt synsätt ser på handledning och 

samtal ur ett relationellt perspektiv där ju ingen del fungerar oberoende av en annan.        

 

2.2 Systemteori 

Bladini (2004) refererar till Jönhill och beskriver hur den generella systemteorin formulerades 

vid nittonhundratalets mitt och då var ett försök att formulera en allmän teori för system, 

vilken skulle vara tillämpbar på både fysiska, biologiska och sociala system. Genom åren har 

sedan systemteorin kommit att såväl utvecklas, tolkas som kritiseras. Inom 

samhällsvetenskapen utgår man idag, enligt Gjems (1997), från ett systemteoretiskt perspektiv 

i bland annat sociologi, familjeterapi och utvecklingsekologi. Historiskt sett, beskriver Bladini 

(2004), hur systemteori utvecklats från att först ha varit en totaliserande teori om världen till 

att bli en teori för observation och beskrivning av komplexa system i människans omvärld. 

Bladini hänvisar vidare till Gregory Bateson som, genom sitt intresse för studier av 

kommunikation och relationer, bidragit till systemteorins utveckling. Bateson intresserade sig 

under sin levnad för epistemologiska (kunskapsteoretiska) frågor och uppmärksammade här 

begrepp som sammanhang och kontext.  

 

2.2.1 Pedagogisk handledning och samtal utifrån ett systemteoretiskt perspektiv    

Gjems (1997) beskriver systemteori som en tvärvetenskaplig teori som riktar sin 

uppmärksamhet mot relationer mellan människor, varför författaren menar att det 

systemteoretiska perspektivet är en mycket god utgångspunkt för handledning i yrkesgrupper 

där personalen arbetar nära varandra i team och med människor.  
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Gjems baserar här sitt teoriunderlag på nämnda Bateson som ju, bland mycket annat, 

intresserat sig för såväl kommunikation och relationer som förändring och tillväxt. En annan 

teoretiker som i sammanhanget utgör förgrundsfigur för Gjems resonemang är Urie 

Bronfenbrenner1.   

I systemteoretisk handledning är det, enligt Liv Gjems (2007), således relationer mellan 

människor som utgör primärt fokus. Ett systemteoretiskt perspektiv på handledning menar att 

kompetensutveckling, i form av pedagogisk handledning, bör ske i ljuset av det som särskiljer 

människor liksom det som sker mellan människa och miljö. Ett för handledning centralt 

systemteoretiskt perspektiv innebär att vara uppmärksam på det språk vi använder – hur vi 

pratar till och med varandra – för att utbyta erfarenheter och skapa mening åt det som sker. 

Gjems menar att systemteoretiska forskare hävdar att människor i västerländska kulturer 

använder sig av ett språkbruk som förleder oss att tänka i linjära orsaks- och 

verkansrelationer. Gjems förtydligar och förklarar:  

I linjära berättelser försvinner det relationella och ömsesidiga mellan människor och mellan 
människor och omgivning. Det relationella blir svårt att lyfta fram när språket motarbetar 
cirkulära och relationella tankesätt, där det preciseras hur vi skapar ömsesidiga premisser 
för varandras handlingar genom återkoppling och sammanbindningar av händelser (Gjems 
2007, s 183).     
  

När systemteori används i områden som handlar om mellanmänskliga förhållanden betecknar 

begreppet system en grupp individer som arbetar eller lever tillsammans under en längre tid. 

Detta benämns, av Gjems (1997), som sociala system. Systemet består av delar. I det fall som 

beskrivs av Gjems utgörs delarna av de handledda i en grupp. Relationen mellan människorna 

i ett system håller ihop systemet, vilket styrs av två styrformer, en yttre och en inre. Den yttre 

styrningen handlar om hur systemet, i det här fallet de handledda, anpassar sig till 

omgivningen. Den inre handlar om samverkan och handlingar mellan människorna, alltså 

delarna som här utgörs av de handledda i systemet. 

 

2.2.2 Begrepp inom systemteori 

Vi anser att de, för Gjems (1997), centrala systemteoretiska begrepp för handledningsteori 

ramar in handledning och samtal utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Därför väljer vi att 

nedan presentera vart och ett av dessa sex begrepp något mer ingående.     

Helhet: Här menar Gjems att grundläggande för systemteori är att allt hänger samman och 

påverkar varandra ömsesidigt. Människor i ett socialt system måste förstås i förhållande, 

                                                
1 Ulrie Bronfenbrenner är utvecklingsekolog som studerar strukturella samband mellan olika system. Han är 
mest känd för sina teorier om mikro-, makro-, meso och ekosystem. Läs vidare i Bronfenbrenner (1979). 
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relation till varandra. Det går inte att se en företeelse isolerad från sitt sammanhang. Med sitt 

beteende skapar alla människor i ett system helheten. Sociala system måste därför såväl 

förstås som hanteras i ett helhetsperspektiv. Samtliga i ett system påverkas av de händelser 

och handlingar som där sker. Varje händelse alternativt handling får på ett eller annat sätt en 

effekt på alla som ingår i systemet.  

Relationer: Viktiga relationer är i systemteori enligt Gjems inte bara de relationer som finns 

mellan kollegor. En god relation med såväl barn som föräldrar är här av vikt. De metoder och 

material som yrkesutövaren använder kan också ses som en relation, då valet av aktuellt 

material görs utifrån varje enskild individ. Materialet fungerar här som en länk mellan 

yrkesutövare och målperson. Således är också relationer ett viktigt tema i handledning. Gjems 

skriver att ”Kvaliteten på relationen mellan professionsutövare och deras olika medarbetare 

påverkar i hög grad målpersonerna” (2007, s 26).  

Här- och- nu- tänkande: Gjems (1997) menar att kunskap enligt ett systemteoretiskt synsätt är 

knuten till det förgångna, men det är i förhållande till de yttre förutsättningarna (organisation, 

kollegor, barn/elever, föräldrar) här och nu som tidigare kunskaper och erfarenheter är 

funktionella. Oavsett om ett arbetssätt fungerat kring ett problem tidigare, behöver det inte 

göra det idag eftersom omständigheterna sällan eller aldrig är desamma. Det är inte heller 

intressant att uppehålla sig vid varför målpersonen, exempelvis eleven i en problematisk 

situation, är som hon är. En varför-fråga, som fokuserar det som varit, svarar endast på just 

det. En fråga om hur relation och samverkan mellan den handledde pedagogen och 

målpersonen ser ut, handlar istället om nutid. Gjems uttrycker att ”Här-och-nu-perspektivet” 

ger klarare alternativ för vidare utveckling och för handling i en given fråga eller 

problemsituation” (a.a. s 29). Något man trots detta aldrig får bortse från är deltagarnas 

önskan att förstå en situation utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter, det vill säga sin 

egen förförståelse.  

Cirkularitet: Innebär enligt Gjems att allt och alla ingår som element i en process där allt 

påverkas av varandra. När en person gör som den gör hänger det samman med många olika 

faktorer och beteendet måste ses i relation till hur andra i närmiljön är och förhåller sig. För 

att få ett helhetsperspektiv på en viss fråga så är det viktigt att förstå det cirkulära och 

ömsesidiga i det som händer och sker. 
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Kvalitet: För att mäta kvalitén på något måste det relateras till något annat och jämföras mot 

något. En erfarenhet av ett fenomen måste ligga till grund för en jämförelse med ett annat i 

avgörandet av bra eller dålig kvalité. Människor kan benämnas ha vissa bestående egenskaper 

såsom exempelvis trevlig eller otrevlig. Dessa egenskaper är enligt Gjems inte statiska utan 

processuella. ”Hur en situation skall karaktäriseras är helt avhängigt av hur de människor som 

samverkar där och då har det” (a.a. s 31). En bra pedagog är således en bra pedagog i relation 

till en dålig pedagog, en grupp, miljö. En människa är inte samma person i olika situationer 

eller i olika relationer. Kvalitet är således inte ett statiskt fenomen. Gjems refererar Bateson 

som menar att kvalitetsförbättring handlar om att åstadkomma förändringar som innebär en 

skillnad. När man gör något på ett nytt eller annorlunda sätt kan situationen upplevas bli en 

annan. Genom att skapa en relevant eller nödvändig skillnad kan en utveckling eller 

förändring ske, såväl enskilt som i samverkan med andra. 

Möten mellan olika system: När människor arbetat eller levt tillsammans en längre tid kan det, 

enligt Gjems, vara svårt att vara medveten om alla rutiner och samarbetsformer som pågår. 

Det kan vara svårt att veta vem som påverkar vem eller vad som orsakar vad. Det kan vara lätt 

att arbetet hamnar i stagnation. Oavsett hur man upplever sin situation är den beroende av vad 

som skett i relationen med andra och annat. Om man känner att arbetet blir stagnerat kan det 

vara svårt att se sammanhanget i det som sker. För att komma vidare och få till en förändring 

måste man upptäcka vad som orsakat stagnationen. Det kan i ett låst läge vara bra att träffa 

människor från andra organisationer för att härigenom få perspektiv på problem och en ökad 

förståelse för vari dessa kan bottna. Gjems menar att det i handledning därför kan vara en 

fördel om deltagarna kommer från olika system. Man kan genom detta hjälpas åt att få klarhet 

i vad som orsakar eventuell problematik.  

 

 

Sammanfattningsvis: Ett systemteoretiskt synsätt fokuserar på sammanhang och kontext. Då 

teorin berör kommunikation och relation fungerar ett systemteoretiskt perspektiv bra som 

utgångspunkt för handledning. Hur vi pratar med och till varandra är här av central betydelse. 

Nyckelord för handledning utifrån ett systemteoretiskt synsätt kan vara helhet, relationer, här- 

och- nutänkande, cirkularitet, kvalitet och möten mellan olika system. 

 

För att knyta handledning till det specialpedagogiska uppdraget som kvalificerad 

samtalspartner gör vi nedan ett försök till definition av begreppet och dess innebörd. 
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2.3 Specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner i pedagogisk 

handledning  

Öquist (2003) menar att genom att verka stöttande och ledande i samtalet/handledningen kan 

specialpedagogens funktion vara att fungera som den kvalificerade samtalspartnern, som utan 

att ge direkta råd leder samtalet framåt mot en lösning med flera ingångar. 

 

För att om möjligt förmå definiera specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner bör 

man först ha tydliggjort vad kvalificerad samtalspartner faktiskt står för. I litteratur som berör 

handledning används inte begreppet kvalificerad samtalspartner just alls. Det som används är 

handledare. För en tydliggörande förklaring till specialpedagogens uppdrag som kvalificerad 

samtalspartner, har vi studerat Sahlins (2004) och Bladinis (2004) avhandlingar.  

 

Sahlin (2004) förklarar osäkerheten på specialpedagogens uppdrag vad det gäller 

handledning/kvalificerat samtalspartnerskap utifrån att ha studerat de remissvar som gavs på 

förslaget till en ny specialpedagogutbildning. Hon menar att:   

… förslaget att implementera en rådgivande, konsultativ funktion i den nya 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen, i de fall man överhuvudtaget lyfte fram den, 
möttes med mycket blandade tankar och känslor (Sahlin, 2004 s 51). 
 

I remissyttrandena talas inte om handledning. Sahlin anser att detta kan tyckas 

anmärkningsvärt då utredarna för fram denna funktion i sitt förslag. Hon menar vidare att 

rådande tystnad, vad gäller den handledande funktionen, kan tolkas som ett motstånd mot en 

tänkbar uppgift för specialpedagogen. Sahlin tolkar remissvaren såsom att andra uppgifter än 

samtalspartnerskap i form av handledning är viktigare för de specialpedagogiskt kunniga, 

nämligen att … ”utföra sitt arbete i verksamheten, ”på golvet”, det vill säga tillsammans med 

barnen och kollegorna i arbetsenheten” (a.a. s 51). Trots att det ute på fältet tycks finnas ett 

tyst motstånd mot handledning, konsultation och rådgivning så införs dessa som moment i 

den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. Med detta ”nya” diffusa yrkesuppdrag 

gjorde specialpedagogerna entré. 

 

Även Bladini (2004) menar att specialpedagogens handledande funktioner är svårfångade och 

oprecisa och att de behöver utforskas vidare. För att ge en överblick av specialpedagogens 

handledande funktion gör författaren en kort tillbakablick i de officiella dokumenten (SOU, 

1997:108; 1999:63). 
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 I SOU 1997:108 står att den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen ska ge beredskap 

och kompetens för: 

- handledande, vägledande, rådgivande och konsultativa arbetsuppgifter i pedagogiska 
frågor (SOU, 1997:108 s 58). 

 
Två år senare kommer Lärarutbildningskommitténs förslag, där den handledande funktionen 

formuleras något annorlunda. Här uttrycks att specialpedagogen skall: 

- utgöra en kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kollegor, elever, föräldrar i 
pedagogiska frågor, (SOU, 1999:63 s 208). 

 
Bladini menar att formuleringar om den specialpedagogiska handledningsfunktionen har 

förskjutits från handledning till ett kvalificerat samtalspartnerskap. Hon säger vidare att det i 

övrigt inte finns någon precisering av handledningsbegreppet i något av de officiella 

dokumenten. Skolverkets granskning av grundskolan (Skolverket, 1999) och förskolan 

(Skolverket, 2004) visar att specialpedagogens roll som kvalificerad 

samtalspartner/handledare här inte haft någon större genomslagskraft. I förskolans arbete med 

barn i behov av särskilt stöd syns däremot ett större genomslag. Bladini (2004) ger som 

möjlig förklaring till detta att det dels är fem år mellan Skolverkets utvärderingar och att 

handledning under de år som hunnit passera häremellan fått fäste i verksamheterna liksom att 

det för förskolans pedagoger finns en längre tradition av handledning från resurspedagoger 

och förskolepsykologer. I grundskolan har det funnits speciallärare i större utsträckning och 

dessa har istället arbetat direkt med/mot eleven.   

 

 

Sammanfattningsvis: I den litteratur som berör specialpedagogens uppdrag och funktion 

används begreppet handledare istället för kvalificerad samtalspartner, vilket gör en möjlig 

definition av såväl det senare begreppet som dess innebörd diffus, oprecis och svårfångad.  
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3. Metod  

I detta avsnitt presenteras vårt metodiska tillvägagångssätt vid vår intervjustudie, där vi 

studerar de intervjuades uppfattningar av vad det specialpedagogiska uppdraget som 

kvalificerad samtalspartner kan innebära. Vi problematiserar också under nedanstående 

respektive rubriker vårt metodval.  

 

3.1 Val av forskningsmetodiskt tillvägagångssätt 

Kvalitativ kontra kvantitativ forskningsmetod är båda verktyg vars olika tillvägagångssätt och 

användbarhet är beroende av de forskningsfrågor som forskaren ställer sig. Det är således 

utifrån val av forskningsfråga/frågor forskaren väljer vilket forskningsmetodiskt 

tillvägagångssätt som anses mest ändamålsenligt. 

 

Bengt Starrin (1994) menar att målsättningen med en kvalitativ analys är att identifiera och 

bestämma ännu ej kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder 

av ett fenomen. Då det är precis detta vi velat uppnå med vår studie har vi, med ovanstående 

som utgångspunkt, valt ett kvalitativt forskningsmetodiskt tillvägagångssätt.  

 

I närmast följande text gör vi, för att reda i begreppen, ett försök att tydliggöra liksom 

särskilja innebörden av ett kvalitativt liksom kvantitativt forskningsmetodiskt 

tillvägagångssätt.    

 

Starrin (a.a.) hävdar att distinktionen i innebörd mellan termerna kvalitativ och kvantitativ har 

olika betydelse för olika forskare. Starrin upplever det som att ”Varje disciplin tycks ha 

utvecklat sin egen favoritdistinktion och forskare inom en disciplin är inte sällan omedvetna 

om distinktionerna inom andra discipliner” (a.a. s 20). Författaren menar att det man i 

forskarvärlden ändock är ense om är att det råder ett något spänt förhållande mellan 

begreppen. Starrin anser att de ansatser som hittills gjorts för att tydliggöra distinktionen 

mellan kvalitativ och kvantitativ varit verkningslösa och skapat mer förvirring än klargörande. 

För att bringa reda ser författaren främst nödvändigheten av en språklig definition av de båda 

termernas faktiska innebörd.  
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Starrin skriver att: 

Kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting; kvantitet är mängden 
av denna karaktär eller egenskap. Termen kvalitet har att göra med beskaffenhet. Den fråga 
man ställer sig är ”hur något är beskaffat”.… Att undersöka beskaffenheten hos ett fenomen 
bör därför, som jag ser det, vara fokus för den kvalitativa analysen. Kvantitet har att göra 
med mängd. Den kvantitativa analysen har därför som fokus studier av mängder av ett 
fenomen (a.a. s 21).  

 

Steinar Kvale (1997) uttrycker sig på liknande sätt då han skiljer betydelsen av kvalitativ och 

kvantitativ åt. Kvale menar att ”Kvalitet syftar på arten, på beskaffenheten av något. Kvantitet 

syftar på hur mycket, hur stort, mängden av något” (a.a. s 67). Starrin (1994) anser att 

distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ således är att betrakta som två sidor av ett och 

samma mynt, där den ena sidan är avhängig den andra. Han emotsäger då det etablissemang 

som han menar se ett kvalitativt forskningsmetodiskt tillvägagångssätt som endera en 

förvetenskaplig analys alternativt en analys som fungerar som assistent till en kvantitativ 

sådan. 

 
Eftersom vi velat likna intervjusituationen vid ett samtal har vi lagt stor vikt vid det mänskliga 

samspel som Kvale (1997) anser är en väsentlig del i en intervju med kvalitativa förtecken. 

Utifrån detta har sedan den reflexiva intervjun varit vårt fortsatta forskningsmetodiska 

verktyg.    

   

3.1.1 Reflexiv intervju 

Helene Thomsson (2002), fil dr i psykologi som också skrivit boken Reflexiva intervjuer, 

menar att när man gör en intervjustudie väljer man en metod som innebär att antingen 

acceptera eller reflektera. Valet intervjuaren gör innebär olika förhållningssätt till såväl 

undersökningssituation, frågor, deltagare, svar på frågorna och det resultat som så småningom 

presenteras. Om man väljer ett reflekterande arbetssätt väljer man således bort att blint 

acceptera, då en reflexiv studie innebär en ständigt pågående tolkande analys. I en reflexiv 

intervjustudie går allt att ifrågasätta, förklara och ifrågasätta igen. ”Ingenting är självklart, allt 

måste ha sin betydelse i ett sammanhang” (a.a. s 37). Den som tolkar har med sig sina 

erfarenheter, alltså sin förförståelse. Själva tolkandet sker inom vissa ramar där allt från 

samhälle till normsystem är av betydelse. Den som arbetar reflexivt är medveten om ramarna, 

utan att för den skull låta någon av dessa dominera. Thomsson menar att arbeta med en 

reflexiv ansats innebär att ”Den som vill använda sig av reflexion i sin undersökning vill alltså 

göra en eftertänksam studie, där ljuset eller kunskapen hela tiden återspeglas ur olika vinklar” 

(a.a. s 38). 
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Då begreppet kvalificerad samtalspartner är svårt att definiera och förstå innebörden av vill vi 

i vår intervjustudie, genom reflexiva intervjuer, utveckla en förståelse av det kvalificerade 

samtalspartnerskapet som det kan te sig i en för specialpedagogen faktisk praktik. Thomsson 

(2002) skriver: 

Förståelsegrundande undersökningar syftar till att öka förståelsen av någonting som vi 
redan tidigare visste en del om, men som vi inte ansåg oss förstå tillräckligt väl. När en 
förståelsegrundande undersökning är genomförd har förståelsen ökat och nya aspekter av 
det aktuella fenomenet har blivit synliga (a.a. s 30). 

 
Det Thomsson uttrycker stämmer väl överens med vårt inledande syfte gällande förståelsen av 

det specialpedagogiska uppdraget som kvalificerad samtalspartner.  

 

3.2 Urval 

Tre inom förskola och skola verksamma specialpedagoger (en man och två kvinnor) har 

medverkat i studien. Thomsson (2002) menar att ”Deltagare till intervjuer söks… utifrån det 

faktum att vi tror att just de som deltar kan bidra med någon viktig pusselbit” (a.a. s 133). Vi 

valde därför att kontakta specialpedagoger i tre, om än grannliggande, skilda kommuner för 

att på så sätt förhoppningsvis få fler infallsvinklar på det kvalificerade samtalspartnerskapet 

än om de intervjuade arbetat i en och samma kommun. Även om underlaget, sett till antalet 

intervjuer, är förhållandevis tunt har vår avsikt med intervjuerna främst varit att syna 

specialpedagogernas enskilda uppfattningar av det fenomen vi valt att studera. Vi söker 

således mera ett kvalitativt djup än en kvantitativ bredd. Vår tanke med studien har hela tiden 

varit att genom våra intervjuer kunna exemplifiera bilden av en verksam specialpedagogs 

uppfattning av yrkesuppdraget som kvalificerad samtalspartner.    

 

Två av de intervjuade specialpedagogerna kände vi till sedan tidigare. Den ena av dessa båda 

arbetar inom det upptagningsområde vi själva är verksamma. Den andra kände endast en av 

oss då vi, genom en för utbildningen verksamhetsförlagd praktik, kommit i kontakt ett par år 

tidigare. Innan vi tog en första inledande kontakt med dessa specialpedagoger resonerade vi 

utifrån Thomsson (2002) fram och tillbaka för- och nackdelar med det faktum att vi ju hade 

en relation till de båda. Thomsson menar en fördel med att vända sig till redan kända personer 

vara främst praktisk. Ett sätt att göra det enkelt för sig, vilket dock även kan vara en nackdel 

då frivilligheten för deltagande kan ifrågasättas. Rent undersökningsmässigt menar dock 

Thomsson den största nackdelen vara att intervjuaren inte låter en känd deltagare berätta 

tillräckligt mycket.  
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Författaren skriver att ”Frågor, och även summeringar av det som deltagaren säger, görs mot 

en förförståelse som ibland styr mer än vad som är önskvärt” (a.a. s 133).  Detta såg vi inte 

som något problem, då vi endast ytligt kände de båda tilltänkta intervjudeltagarna. Den tredje 

specialpedagogen var ingen vi varit i kontakt med innan. Thomsson menar att nyfikenheten är 

en stor fördel då man intervjuar. Här är det inget konstigt att fråga även om det som annars 

kan förefalla banalt.   

  

 3.3 Intervjustudiens genomförande 

Vi har, som vi tidigare berättat, intervjuat tre specialpedagoger, var och en verksam i en 

mindre och till varandra närliggande kommun. Vi tog en första kontakt med respektive 

specialpedagog, där vi klargjorde vår uppgift liksom i korta drag formulerade vår ambition 

med denna, via e-post alternativt per telefon. Samtliga tre specialpedagoger accepterade att 

vara med i studien. Sedan följde en tät fortsatt kommunikation på samma vis som vi inlett vår 

kontakt tills det att tid och plats för respektive intervjutillfälle var överenskommet.  

 

I vår studie har vi valt att göra en så kallad halvstrukturerad intervju med en intervjuguide 

(bilaga bifogas) innehållande förslag till frågor med vilka vi ämnat ringa in det ämne vi 

önskar belysa. Enligt Kvale (1997) är en intervjuguide det av intervjuaren skrivna formulär 

som anger de ämnen som är föremål för en studie och i vilken ordning dessa kommer att 

behandlas i en intervju. Guiden kan sedan vara utformad på olika sätt med mer eller mindre 

precist formulerade frågor. Kvale beskriver hur varje intervjufråga kan bedömas såväl 

tematiskt som dynamiskt. En tematisk bedömning innebär att frågorna relateras till ämnet för 

intervjun utifrån de teoretiska föreställningar som ligger till grund för en studie och analys av 

denna. En dynamisk bedömning synar hur frågorna stimulerar till ett positivt samspel mellan 

intervjuare och intervjuad på så vis att den intervjuade känner sig motiverad att dela med sig 

av sina upplevelser och känslor. Författaren menar att en bra intervjufråga bör innehålla båda 

dessa komponenter. Vi har vid samtliga intervjutillfällen ställt våra frågor i den ordning de 

presenteras i vår guide, med den skillnaden att eventuella följdfrågor har varierat utifrån 

respektive samtal. Vi har baserat intervjuerna på öppna strukturerade vad- och hur- frågor och 

medvetet valt bort mer slutna varför- frågor. Vi har inlett varje intervju med att be 

intervjupersonen berätta om sin yrkesmässiga bakgrund liksom nuvarande arbetsform med 

vad Kvale benämner som inledande frågor. Vi har, som sagts, fortsatt med strukturerade 

frågor, där vi markerat när vi upplevt ett ämne vara uttömt eller man halkat in på ett för 
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studien irrelevant spår. Vi har ställt tolkande frågor, som enligt Kvale innebär att intervjuaren 

formulerar om ett svar i frågande form i ett klargörande syfte. Kvale beskriver tystnad som ett 

verktyg för frågande, vilket vi genom ett aktivt lyssnande med medvetna pauser anammat i 

förhoppning att driva intervjun vidare. 

 

Vid varje intervjutillfälle, där vi båda varit närvarande, har en utav oss lett samtalet medan 

den andra suttit med och antecknat. Vi har låtit spela in varje intervju, som var och en tagit 

cirka 40 minuter, på band. Om vikten av att använda bandspelare istället för att endast 

anteckna skriver Thomsson (2002): 

Om jag … vill höra deltagarnas egna ord, söka efter ordval, motsättningar, hänvisningar 
och personliga tolkningsrepertoarer, så måste jag ha tillgång till dom hela berättelserna i 
analyserna. Ingen intervjuare hinner skriva ner hela berättelser ordagrant samtidigt som hon 
eller han ska reflektera över det som sägs och guida intervjun vidare. I en tolkande och 
reflexiv undersökning vill man ofta ha dom här hela berättelserna och då måste man 
använda bandspelare (a.a. s 90). 
 

Det som inte bandspelaren tagit med, som t.ex. mimik och kroppsspråk, har den av oss som 

suttit bredvid antecknat på ett separat block. Denna av oss har även haft möjlighet att ”bryta 

in” i intervjusamtalet och ställa följdfrågor, be om ett förtydligande eller om ett utvecklande 

av någon fråga. Thomsson skriver angående detta att ”… två intervjuare ibland kan ha lättare 

att vara uppmärksam på vad de som deltar i intervjun säger, de kan fylla i varandras luckor 

och komplettera varandra” (a.a. s 75). Våra respektive roller har vi tydliggjort innan vi 

påbörjat själva intervjun.  

 

I det fall en av oss sedan tidigare kände intervjudeltagaren resonerade vi före intervjutillfället 

vem av oss som skulle leda intervjun. Vi tänkte å ena sidan inledningsvis att den av oss som 

helt saknade kännedom om deltagaren var bäst lämpad. Å andra sidan funderade vi kring om 

det kunde vara bättre att istället göra tvärtom. Thomsson skriver angående detta dilemma att 

”För intervjudeltagaren är det en stor trygghet att få berätta sin historia och tala om sina 

känslor med en person som är ens vän, och som man vet kommer att kunna förstå och göra 

ens historia rättvisa” (a.a. s 133). Vi bestämde således att, med utgångspunkt i Thomssons 

resonemang, låta den av oss som kände intervjudeltagaren sedan tidigare också leda intervjun. 

Med facit i hand kan vi konstatera att just detta att göra en historia rättvisa även möjligen har 

en baksida. För oss blev den av oss som intervjuade emellanåt väl villig att göra den 

intervjuade rättvisa. Detta genom exempelvis onödiga förtydliganden av de frågor som 

ställdes.        
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3.4 Bearbetning av empiri  

Att på ett systematiskt sätt arbeta sig igenom sitt intervjumaterial, menar Thomsson (2002) 

vara en förutsättning för att möjliggöra en djupare förståelse av detta. Vi har vid bearbetning 

och analys av vårt intervjumaterial, vår empiri, arbetat systematiskt på så vis att vi gått från 

helhet till del(ar) och tillbaka till helheten.   

 

Efter varje avslutad intervju har vi efter att först lyssnat igenom banden transkriberat 

respektive intervju i sin helhet. Endast hummanden av typen mmm… liksom så kallade 

omtuggningar har utelämnats. Den samlade textmassa vi erhållit utgör det material vi sedan 

återigen läst igenom och reflekterat över. Här började sedan arbetet med det som Thomsson 

benämner en lodrät analys där vi först systematiskt gått igenom var intervju för sig och 

därefter sparat det vi, utifrån studiens inledande syfte och frågeställning, ansett vara relevant. 

Nästa steg utgörs av en vågrät analys där vi jämför intervjudeltagarnas svar på respektive 

fråga för att här om möjligt kunna påvisa likheter och skillnader. För att centrera materialet 

ytterligare och lyfta fram det för syftet bärande har vi sedan gjort det Kvale (1997) benämner 

meningskoncentrering. Vi läste nu igenom det så här långt bearbetade och analyserade 

materialet för att söka de meningsbärande enheter som kommit att utgöra de två teman vi 

redogör för under rubriken analys och resultat av intervjustudie. Ett tolkande förhållningssätt 

har genomsyrat såväl bearbetning som analysens samtliga steg. 

 

3.5 Intervjustudiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Då vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod väljer vi att förklara ovanstående 

begrepp ur denna synvinkel.  

 

För att få en uppfattning kring hur väl man mäter det man avser att mäta används begreppen 

validitet och reliabilitet. Med validitet avses att forskaren mäter det som är relevant i 

sammanhanget medan reliabilitet avser huruvida forskaren mäter på ett tillförlitligt sätt. Såväl 

en god validitet som reliabilitet är en förutsättning för att resultatet i en undersökning ska 

kunna generaliseras för att också kunna gälla för andra områden än de som är undersökta. Jan 

Trost (1993/1997) menar att det som traditionellt menas med validitet och reliabilitet har sin 

ursprungliga plats i den kvantitativa forskningen och skulle därför vara svår att överföra till 

kvalitativa metoder. Kvale (1997) liksom en rad andra forskare anser däremot att validitet, 

reliabilitet och generalisering visst är relevanta för kvalitativ forskning. Författaren menar 
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också att om en undersökning är valid framstår dess resultat som välgrundade och hållbara för 

kritisk granskning. 

 

Genom hela arbetet med studien har vi kontinuerligt gått tillbaka till och fokuserat studiens 

syfte och frågeställning. Då vi bearbetat och analyserat vårt intervjumaterial har vår avsikt 

varit att så objektivt det är möjligt granska intervjudeltagarnas svar. Då vi här använt oss av 

ett tolkande förhållningssätt kan vi heller inte påvisa ett resultat som utgör någon faktisk 

sanning.  

 

Då vår intervjustudie utgörs av tre intervjuer kan dess resultat heller inte på något vis 

generaliseras. Det resultat som presenteras får istället utgöra exempel för vad det kan innebära 

att som verksam specialpedagog fungera som kvalificerade samtalspartner.       

 

3.6 Forskningsetiska överväganden      

Vi har och tagit del av de forskningsetiska principer som står att läsa i Vetenskapsrådet (2003) 

för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Rådet beskriver de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, gällande 

kravet för individskydd för den som deltar i en studie.  

 

Redan i den första kontakten med var och en av intervjudeltagarna delgav vi syftet med vår 

studie. Vi informerade inledningsvis vid varje intervjutillfälle om att den intervjuade när som 

helst har rätt att avbryta intervjun om man under denna skulle ångra sig och känna att man 

inte längre ville vara med. Innan vi påbörjat respektive intervju har vi också tydligt klargjort 

att det som sägs under intervjun i studiens färdiga resultat inte kommer att kunna härledas till 

respektive informant. Vi har således talat om att var och en av de vi intervjuat, i vår färdiga 

uppsats kommer att vara helt avpersonifierade. Vi har också varit noga med att poängtera att 

banden med respektive intervju liksom eventuella anteckningar skulle förstöras då 

analysarbetet av dessa var färdigt.   
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4. Resultat av intervjustudie 

I detta avsnitt redogörs för de tolkningar vi gjort då vi bearbetat och analyserat vårt 

intervjumaterial. Utgångspunkten för vår intervjustudie har hela tiden varit vårt för uppsatsen 

inledningsvis presenterade syfte. Utifrån detta formulerades de frågor som utgör vår 

intervjuguide. Dessa frågor fungerar var och en som en del i den helhet som bearbetning och 

analys av intervjumaterialet resulterar i. En helhet som svarar upp mot studiens syfte att 

belysa vad uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan innebära för specialpedagogen.  

 

Vi har delat upp den av oss bearbetade och analyserade intervjustudien i två teman. Det första 

temat berör det i handledning kvalificerade samtalspartnerskapets möjliga innebörder, det 

andra det i handledning kvalificerade samtalspartnerskapets praktik. Efter varje tema görs en 

sammanfattning. Vi gör sedan en summerande tolkning av respektive intervjudeltagares 

uttalanden utifrån intervjumaterialet i sin helhet. Dessutom relaterar vi intervjustudiens 

resultat gentemot Gjems (1997), för systemteori sex centrala begrepp för handledning.  

 

4.1 Presentation av intervjustudiens deltagare 

För att som läsare skapa sig en bild av intervjudeltagarna väljer vi att först ge en kort 

presentation, sammanställd utifrån intervjuguidens två första- liksom sista fråga (se bilaga). 

Att vi sedan väljer att visa intervjudeltagarnas respektive uppfattningar, gällande det 

kvalificerade samtalspartnerskapet, var för sig innan vi i sammanfattande form påvisar dess 

likheter och skillnader gör vi för att möjliggöra en fördjupad bild av varje enskild del som 

tillsammans ska utgöra en helhet. För enkelhetens skull omnämns i det följande varje 

intervjudeltagare såsom A, B och C. 

    

Intervjudeltagare A säger sig alltid ha haft ett intresse för förskola och skola. A började, för 

att få behörighet att söka till förskollärarutbildningen, för ett trettiotal år sedan att praktisera 

på en förskola. Vid handledarsamtal under praktiken framkom att personalen här ansåg att A 

kanske skulle arbeta med lite äldre barn. A arbetade efter avslutad praktik som 

behandlingsassistent med familjebehandling. Sökte därefter fritidspedagogutbildningen. A 

arbetade sedan som fritidspedagog under ett antal år för att senare komma till en 

utredningsavdelning inom barnpsykiatrin. Vikarierade under en period som lärare och 

träningslärare inom särskolan. Efter att återigen ha arbetat som fritidspedagog kände A efter 

ett antal år att denna ville fortsätta att arbeta med och för barn, men inte i grupp. Sökte 
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specialpedagogutbildningen och tog sedan sin examen 1999. A har senare även läst en 

rektorsutbildning. 

 

A arbetar idag som specialpedagog i stödteam med huvudinriktning på utredningar, 

pedagogiska utlåtanden för och omkring barn i förskola och skola upp till år 6. 

 

Tidigare fick A kvalificerad handledning från Specialpedagogiska institutet (SIT). Sedan kom 

besparingstider och idag saknar A helt handledning. 

 

Intervjudeltagare B är sedan 25 år tillbaka utbildad fritidspedagog. Arbetade som sådan i 

cirka fem år. B blev senare föreståndare för en förskoleavdelning liksom ett fritidshem. 

Arbetade sedan återigen under ett antal år som fritidspedagog. Vikarierade efter detta som 

speciallärare under tiden som B utbildade sig till specialpedagog. Tog sin examen 2004. 

 

B arbetar idag som specialpedagog med barn/elever från förskolan upp till år 6. B ingår i ett 

stödteam och arbetar i sitt specialpedagogiska uppdrag även till viss del som speciallärare. 

 

B ges ingen handledning, men ser vid behov stödteamet som ett sådant fungerande forum.  

 

Intervjudeltagare C är sedan ett tjugotal år tillbaka utbildad lågstadielärare. Arbetade som 

detta i tio år, varav två som speciallärare. C påbörjade sedan sin utbildning till specialpedagog 

och fick sedermera tjänst som sådan under utbildningen. Tog sin examen 1999. 

 

C arbetar idag som specialpedagog med barn/elever från förskolan upp till år 9. Också C ingår 

i ett stödteam.  

 

Handledning får C tillsammans med stödverksamheten av en extern psykolog. Utöver detta 

träffas sedan specialpedagogerna som arbetar i teamen en gång i månaden och har då 

möjlighet att handleda varandra. C träffar också specialpedagogerna i sitt upptagningsområde, 

vars träffar kan fungera som ett forum likt handledning där man stöttar, tänker och hjälper 

varandra att tänka framåt. Ytterligare ett tillfälle för handledning ges en gång i veckan då 

samtliga professioner i teamet träffas.     
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4.1.1 Den kvalificerade samtalspartnern som stöd för utveckling 

Intervjudeltagare A har lättare att delge hur A mera allmänt upplever yrkesrollen som 

specialpedagog än det mer specifika uppdraget som kvalificerad samtalspartner. A menar att 

kvalificerade samtal handlar om att kunna ge barnet/eleven livskvalitet. Handledningssamtal 

innebär för A att få de handledda att våga bryta mönster och tänka i andra banor.  

A poängterar vikten av att som kvalificerad samtalspartner förmå ställa öppna frågor: 

…då får jag ju ställa frågor var, när och hur. Det är ju dom frågeställningar man har med 
sig och så får man försöka och lägga över och lägga tillbaka till sin samtalspartner. …det är 
inte min uppgift att komma med svaren – det är handledning för mig. 
 

 

Intervjudeltagare B ser uppdraget som kvalificerad samtalspartner som en naturlig del i sin 

yrkesroll, men poängterar samtidigt att uppdraget i sig är opreciserat: 

…uppdraget är ju ganska, på sätt och vis, lite knepigt och lite svårt därför att det är så pass 
vitt så att var och en kan forma det lite som den vill. 
 

B menar en kvalificerad samtalspartner vara någon som tillför något, ger stöd och vidgar vyer. 

Detta kan ske såväl spontant som vid en mer egentlig sittning. B likställer kvalificerat 

samtalspartnerskap med handledning och menar att i olika form är behovet av handledning 

stort. Det sker hela tiden, i stort och smått liksom formellt och informellt, dock mycket sällan 

i förebyggande syfte. B ser själva syftet med handledning vara att som kvalificerad 

samtalspartner faktiskt tillföra någonting konkret: 

…man kanske tänker på ett annat sätt eller rent praktiskt att man ger råd, förslag eller det 
kan vara material… 

 

Intervjudeltagare C anser att uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan variera utifrån 

dess syfte. Det handlar om ett givande och tagande, att som samtalspartner ställa såväl öppna 

frågor som följdfrågor. C påtalar vikten av en medvetenhet kring metoden att samtala, att här 

använda sig av någon form av samtalsmetodik. Begreppet kvalificerad samtalspartner innebär 

för C att man i sin profession vill hjälpa en människa framåt och vidare. För detta krävs dock 

en viss distans, man kan inte gå in som kvalificerad samtalspartner i ett uppdrag med själ och 

hjärta: 

…man får tänka att det här är mitt arbete, att jag inte går in i det som medmänniska. Det 
tycker jag är väldigt stor skillnad. När jag träffar mina kompisar och man diskuterar, då gör 
man ju på ett sätt, men är man samtalspartner då blir det som en profession. 

 

Enligt C innebär handledning att hjälpa de som handleds framåt i sitt sätt att tänka. Dess mål 

är hjälp till självhjälp. C särskiljer dock handledarskapet från samtalspartnerskapet. Som 

kvalificerad samtalspartner ser sig C vara mer jämlik sina samtalspartner, man resonerar, man 
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bollar och C hjälper och stöttar genom att ställa öppna frågor. Som handledare intar C istället 

en expertroll.  

 

 

Sammanfattningsvis säger sig samtliga intervjudeltagare uppfatta uppdraget som kvalificerad 

samtalspartner opreciserat. Vi anser att intervjudeltagarna, även om dessa uttrycker sig något 

olika, har liknande uppfattning gällande målet för det kvalificerade samtalspartnerskapet. För 

A går handledning ut på att i förlängningen förmå bistå barnet/eleven till optimala 

förutsättningar för lärande och utveckling. För att möjliggöra detta krävs att, som B likt C 

påtalar, man som kvalificerad samtalspartner stöttar pedagogerna för att hjälpa dem framåt i 

sitt arbete. Detta genom att förmå pedagogerna vidga sina vyer och hitta nya vägar för att i 

förlängningen sedan kunna bistå barnet/eleven de optimala förutsättningar A ger uttryck för.   

 

4.1.2 Ett medvetet förhållningssätt – samtalspartnerskapets nav 

Intervjudeltagare A säger sig främst ha handledande uppdrag inom förskolan och att det är 

förskollärarna själva som uttrycker ett behov av stöd i samtalsform. A upplever att den 

handledning/vägledning som efterfrågas nästan alltid bottnar i någon form av problematik. A 

inleder ett handledningstillfälle med att lyfta den eller de frågeställningar de handledda önskar 

att belysa och diskutera kring. A ber om betänketid för att sedan, vid nästa tillfälle, 

återkomma med tillexempel adekvat forskning för att föra den fortsatta diskussionen framåt: 

Jag tittar på vilken typ av fråga dom ställer till mig, jag pluggar på mig lite grann och jag 
tänker och planerar så att vid nästa möte jag kommer, jag har ingen färdig lösning, men jag 
har ändå forskningsresultat, jag har statistik på saker och ting… vilket gör det möjligt att 
föra en positivare diskussion nästa gång vi möts och på nåt sätt försöker jag vända det 
negativa till sakligt, man avdramatiserar det som är mest jobbigt för dom, så att dom får 
någonting, ett utgångsläge som är gemensamt med mig.  
 

A ser sig själv i sammanhanget som möjlighetstänkare som istället för att gräva bakåt önskar 

blicka framåt. A bidrar med ett välbyggt underlag för att föra givande samtal som kan öppna 

upp istället för att skuldbelägga. 

 

A får sällan handledningsuppdrag via rektor, som istället är den person A endast 

överrapporterar till. För A är det viktigt att finnas tillgänglig för ”dom ute på fältet”, då dessa 

anser sig behöva hjälp och stöd. A anser det viktigt att som kvalificerad samtalspartner själv 

förmå förhålla sig så objektiv och värderingsfri det är möjligt för att härigenom hjälpa de 

handledda att komma vidare. Därav ser heller A sällan någon som helst nytta av att som 
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kvalificerad samtalspartner ge råd. A anser detta att be om råd vara ett sätt för den rådsökande 

att göra det lätt för sig: 

…jag brukar vara väldigt sparsam med det och jag brukar bolla tillbaka och försöka vara 
lite svår och dom får söka sina egna vägar, istället för att dom ska tömma mig på en massa 
råd. Det känns inte bra för då kommer dom aldrig fram till någon egen upplevelse av hur 
man löser olika saker, utan då är det jag som ska göra det.  
 

Rådgivning hjälper, enligt A, inte den rådsökande att tänka själv. Att förmå entusiasmera och 

motivera ser A däremot som viktiga egenskaper för en samtalspartner. Hjälp till självhjälp 

utgör här A:s främsta vapen. Genom att som kvalificerad samtalspartner kunna påvisa det som 

är vetenskapligt teoretiskt befäst anser A det enklare att förklara sammanhang. Detta utan att 

för den skull själv automatiskt vara den som bidrar med svar på eventuella frågor. En teoretisk 

förankring menar A ge handledningssamtalen tyngd.  

 

För att upprätthålla ”hantverket” som kvalificerad samtalspartner önskar A mer kontinuerligt 

återkommande uppdrag. Detta för att själv känna en större säkerhet i sin roll som 

samtalspartner. 

 

Intervjudeltagare B anser sig vara mer specifik än allmängiltig i sin handledning. B menar sin 

egen handledning ofta vara centrerad kring olika funktionshinder som autism, ADHD och 

utvecklingsstörning. B jämställer då handledning med fortbildning. B har således här en slags 

lärarfunktion då ju B bidrar med fortbildning.  

 

Rektor anser enligt B att den fördelning B gör i sitt arbete är upp till B själv. B har rektors 

förtroende och vid gemensamma sittningar följer man tillsammans upp B:s åtaganden. Vad 

gäller kollegiet efterfrågar dessa vardagligt stöd och, för att kunna möta barn/elever med stora 

svårigheter, specifika kunskaper inom ovan nämnda områden. B har ambitionen att förmå 

stötta de handledda utifrån de specifika kunskaper som efterfrågas: 

…jag kan inte med att säga att det där vet jag ingenting om eller det där kan jag inte bry 
mig om. Eller jag kan ju säga att jag inte vet så mycket men jag kan ta reda på, så kan jag 
säga, men inte att jag inte kan hjälpa. Så gör jag aldrig. Och är det så att det här kan jag inte 
ta reda på inom rimlig tid så får jag väl försöka hitta någon, eller stöd någon annanstans. 
Men aldrig att det där klarar inte jag, det är inte mitt område. Jag försöker lösa det. 
 

Genom att försöka lösa eventuella problem vill B påvisa möjligheter. B ser här råd som något 

bra och positivt, under förutsättning att råd inte bara är någonting man kastar ur sig utan 

adekvat förankring. Värdet av vetenskapligt belagda teoretiska inslag är däremot ingenting 

som B medvetet tänker på eller reflekterar över i sitt arbete som kvalificerad samtalspartner. 
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Gällande rådgivning menar B att det finns en skillnad för hur B själv ger ett råd beroende av 

vem som ska ta emot det: 

Det har jättemycket med vad det är för pedagog hur man förhåller sig för att nå de mål man 
själv har. Så säger jag på ett sätt till en så kanske jag vet att så här kan jag säga, men det 
kommer aldrig att bli så utan då säger jag på det här sättet istället eller gör så här istället och 
då vet jag att vi kommer lite närmare målet. 
 

Då B ger råd görs detta för att i förlängningen svara upp mot det mål B själv anser vara det 

riktiga. B ser egenskaper som förståelse, hänsyn, lyhördhet och tydlighet som den 

kvalificerade samtalspartnerns viktigaste egenskaper.  

 

B säger sig vilja ha mer kunskap gällande uppdraget som kvalificerad samtalspartner i 

handledning, för att här förmå utvecklas. Som ett led i detta ser B ett värde av handledning på 

handledning. 

 

Intervjudeltagare C handleder periodvis grupper där man på förhand lagt upp ett antal träffar, 

alternativt arbetslag som behöver stöd i arbetet kring ett enskilt barn/elev. C bidrar i 

handledningssituationen med ett medvetet metodiskt tillvägagångssätt. Helt naturligt bistår C 

här även med egna erfarenheter liksom refererar till belagd litteratur. 

 

Det händer att rektor hör sig för med C om det är möjligt för C att, utifrån kollegiets 

önskemål, handleda. Önskan om handledning, å kollegiets vägnar, kan också vara ett direkt 

direktiv från rektors sida. Då handledningsuppdraget går via rektor tar alltid C en 

direktkontakt med berörda för att skapa sig en bild av det man önskar samtala kring. Här 

ställer C ofta frågor till den/de som efterfrågar råd. Detta för att själv göra sig en bild av var 

den/de rådsökande själva befinner sig i tanken, för att sedan utifrån detta kunna ge konkreta 

råd. För C utgör här de vetenskapligt belagda teoretiska inslag den självklara förankring C tror 

är nödvändig i handledning: 

Det tror jag man måste ha med sig. Att man måste ha en teoriförankring så man vet vad 
man håller på med. Att man kan koppla saker. (…) Alltså allt det man gör i vardagen kan 
man koppla till teorierna, till systemen och se varför man gör det. För då tror jag man gör 
det med en annan kvalité. 
 

Teoriförankring borgar, enligt C för såväl medvetenhet som reflektion. C ser förövrigt 

förmågan att vara mentalt närvarande, kunna lyssna liksom ställa öppna frågor vara av stor 

betydelse för en kvalificerad samtalspartner.  
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C anser sitt eget arbete som kvalificerad samtalspartner och handledare fungera bra som det 

är, men tillstår att allting förstås alltid går att utveckla.          

           

 

Sammanfattningsvis ser vi att samtliga intervjudeltagare, i olika handledningssituationer, 

arbetar utifrån en uttalad medvetenhet. Man har klart för sig vad man vill med det man gör. 

Det som sedan ändock skiljer intervjudeltagarna åt är handledningens faktiska 

tillvägagångssätt. A bidrar i en handledningssituation med att lyfta fram aktuella 

frågeställningar utifrån ett välbyggt underlag. B menar handledning ofta vara centrerat till 

olika typ av funktionshinder. I den lärarfunktion B här utövar bidrar B med adekvat 

fortbildning. Intervjudeltagare C handleder olika former av gruppkonstellationer och bidrar 

här med ett medvetet metodiskt förhållningssätt. 

 

A liksom B får, till skillnad mot C, just inga handledningsuppdrag via rektor. Då kollegiet 

påkallar A:s uppmärksamhet är det viktigt för A att visa tillmötesgående samt finnas 

tillgänglig. Kollegiet där B är verksam efterfrågar vardagligt stöd liksom mer specifika 

kunskaper rörande olika funktionshinder, vilket B också har ambition att kunna bidra med. 

Rektor såväl som kollegiet förväntar sig att intervjudeltagare C ska handleda då man ser ett 

behov av detta.   

 

Intervjudeltagarna ställer sig något olika gällande eventuell rådgivning. A ser, till skillnad 

gentemot B och C, ingen anledning att i handledningssituationer överhuvudtaget ge råd. B ser 

istället på råd, om de ges på faktiska grunder, som något bra och positivt. C har heller inget 

emot att ge råd, men först efter att C, likt B, fått klart för sig vari eventuellt problem bottnar. 

Intervjudeltagare A och C sätter båda i handledningssammanhang stor tilltro till vetenskapligt 

belagd teoriförankring, medan intervjudeltagare B inte medvetet reflekterat över värdet av ett 

sådant belägg. I B:s ambitioner att utifrån de frågeställningar B möter ge relevanta svar, 

tycker vi oss ändå hos B se en omedveten medvetenhet kring betydelsen av teoriförankring.      

 

A, B och C nämner samtliga ett antal till varandra närliggande egenskaper de anser viktiga 

hos en kvalificerad samtalspartner. Intervjudeltagare A och B önskar båda, för att hålla sig 

ajour med handledningsuppdraget, fler och kontinuerligt återkommande 

handledningstillfällen. Intervjudeltagare C känner sig trygg i uppdraget, men påtalar ändå att 

allting går att utveckla.  
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4.1.3 Summerande tolkning av intervjumaterialet 

Efter en första genomläsning av det transkriberade intervjumaterialet uppfattade vi de tre 

intervjudeltagarna som förhållandevis olika i sitt sätt att tänka och i sin yrkesutövning. Detta 

trots att deras respektive tjänster teoretiskt sett liknar varandra. Vi upplevde i ett tidigt skede 

A och B som varandras motsatser, där vi fann C befinna sig någonstans mittemellan. A 

upplevde sig få kämpa för att få mandat för sin kompetens som specialpedagog tillika 

kvalificerad samtalspartner, detta framförallt hos pedagoger som undervisar på högstadiet. 

Intervjudeltagare B har tidigare arbetat som speciallärare och har som vi ser det lättare att få 

gehör hos pedagogerna på arbetsplatsen. Vi tolkar detta ha att göra med att B till viss del tar 

hand om det som pedagogerna själva inte klarar/vill/anser sig ha kompetens för. Detta 

stämmer i så fall överens med det som Sahlin (2004) påtalar när hon uttrycker att det hos 

pedagogerna finns en önskan om just ”hjälp på golvet”. B gör mycket riktigt det 

specialläraren tidigare gjort och har således en undervisande roll gentemot elever i behov av 

särskilt stöd. Vi tycker oss se detta undervisande förhållningssätt gå igen även i olika 

handledningssituationer. Där A och C bland annat använder sig av öppna frågor för att 

härigenom hjälpa den/de hjälpsökande att själva finna svar intar istället B en mer lärarlik 

funktion. Intervjudeltagare A ställer sig långt ifrån att kompensera pedagogernas 

undervisning. Genom hjälp till självhjälp vill A likt C stötta och hjälpa pedagogerna att själva 

komma framåt i sitt arbete. Intervjudeltagare C tolkar vi som nöjd och trygg i såväl sitt arbete 

som specialpedagog som i rollen som kvalificerad samtalspartner. Vi upplever C som tydlig 

och säker, vilket vi tror bidrar till att C ser sig ha en etablerad funktion som specialpedagog 

tillika kvalificerad samtalspartner där rollen är tydlig för alla runtomkring.  

 

Vi finner de för Gjems (1997), inom systemteori, sex centrala begrepp för handledning mer 

eller mindre vara beroende av- liksom tangera varandra, varför vi inte mer uttalat specificerar 

dessa relaterade till intervjuresultatet var för sig. För tydlighetens skull kursiveras nedan vart 

och ett av begreppen.    

 

De i handledning öppna frågor som såväl intervjudeltagare A som C poängterar vikten av 

kopplar vi till begreppen helhet och cirkularitet. Genom att som kvalificerad samtalspartner 

ställa frågorna var, när och hur möjliggörs en förståelse för att allt hänger samman och 

påverkar varandra ömsesidigt. C menar en, för en kvalificerad samtalspartner, medveten 

samtalsmetodik med öppna frågor och följdfrågor som grund vara det verktyg för handledning 

som kan starta en process. Relationer utgörs inte inom systemteori av endast mellanmänskliga 
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sådana. En medveten samtalsmetodik utgör exempelvis en relation. Intervjudeltagare B och C 

vill båda ge sina handledda något handfast och konkret och bistår därför ibland med adekvat 

material. Då valet av material görs utifrån varje enskild individ utgör även detta ett led i 

relationer. Här-och-nu-tänkande kan vi koppla till samtliga intervjudeltagare, även om man 

uttrycker sig lite olika. A påtalar vikten av att inte fastna i det förgångna utan istället blicka 

framåt, B vill stötta, tillföra och vidga vyer och C menar att man i sin profession har som mål 

att hjälpa människor framåt och vidare. Öppna frågor bidrar till att möjliggöra här-och-nu-

tänkande. Kvalité ses ur ett systemteoretiskt perspektiv inte som ett statiskt fenomen, det som 

fungerar bra i en situation behöver inte gör det i en annan. Intervjudeltagare B beskriver hur B 

anpassar det B vill förmedla utifrån vem eller vilka som är mottagare. Intervjudeltagare C 

nämner kvalité som begrepp då C poängterar värdet av teoretiskt underbyggda resonemang. 

Vikten av vad handledning kan bidra med kopplar vi till möten mellan olika system och det 

behov av egen handledning som intervjudeltagare A och B uttrycker. Att som C kontinuerligt 

träffa en extern profession tror vi kan motverka stagnation. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi först pedagogisk handledning – vad och varför, kopplat till ovan 

redovisade bearbetning och analys av intervjuresultat. Vi kommenterar sedan den koppling vi 

gör mellan intervjuresultatet och de för Gjems (1997) sex centrala begrepp för 

handledningsteori.  Därefter diskuterar vi specialpedagogens roll som kvalificerad 

samtalspartner gentemot aktuellt intervjuresultat. Dessa delar bildar tillsammans den 

förståelsegrund för en helhet som avslutningsvis får besvara vår inledande frågeställning.    

 

5.1 Resultatdiskussion 

För att utifrån vårt syfte med uppsatsen söka svar på vad uppdraget som kvalificerad 

samtalspartner kan innebära för specialpedagogen har vi enskilt och gemensamt läst, 

begrundat och reflekterat över för ämnet relevant litteratur. Vi har med detta som grund sedan 

intervjuat tre verksamma specialpedagoger. Att vi valt att belysa pedagogiskt handledning 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv bottnar i att denna teori uppmärksammar relationer 

mellan människor där ingen del fungerar oberoende av en annan. 

 

Nedan redovisas studiens bakgrundsmaterial som för oss utgör metaforen vara, gentemot 

resultatet av intervjustudien som utgörs av metaforen göra. Detta utifrån bakgrundens tidigare 

tre presenterade huvudrubriceringar. 

 

5.1.1 Pedagogisk handledning – vad och varför 

Flera av de författare vi hänvisat till anser mer eller mindre samstämmigt definitionen av 

pedagogisk handledning vara såväl oklar som komplex. Sahlin (2004) menar det till och med 

vara osäkert om begreppet alls går att definiera. För oss utgör i vår studie pedagogisk 

handledning den/de olika situationer där man som specialpedagog kan fungera som 

kvalificerad samtalspartner. Vi bad därför heller inte våra intervjudeltagare definiera 

pedagogisk handledning som begrepp, då intervjustudiens fokus istället riktades mot de 

intervjuades respektive uppfattningar om just uppdraget som kvalificerad samtalspartner. För 

oss belägger indirekt ändå intervjudeltagare B svårigheten att definiera pedagogisk 

handledning då B menar att uppdraget som kvalificerad samtalspartner är opreciserat. 

 

Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) anser handledning vara en pedagogisk metod 

för kompetensutveckling och får här medhåll av bland annat Gjems (1997) som menar 
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handledning främja kompetensutveckling. Holmberg (2000) anser likaledes handledningens 

främsta syfte vara att stärka och vidareutveckla yrkesrollen. Tveiten (2000) preciserar aktuellt 

resonemang och menar den dialog handledning utgör leda till förståelse och inlärning. 

Intervjudeltagare A, B och C beskriver samtliga utifrån respektive yrkeserfarenhet 

handledningens främsta mål vara just kompetensutveckling. A och B menar unisont 

handledning gå ut på att hjälpa de handledda att tänka i nya banor och våga bryta mönster. 

Tveiten menar handledning starta en process där den handledde skall ges möjligheter att söka 

lösningar hos sig själv. Intervjudeltagare A och C betonar också handledningens varför (dess 

syfte) vara att bistå de handledda med hjälp till självhjälp. För intervjudeltagare B utgör 

handledning den kompetensutveckling fortbildning ger. 

 

5.1.2 Systemteori – sex centrala begrepp för handledning 

Vi anser liksom Gjems (1997) de sex begrepp författaren redogör för vara centrala för 

handledningsteori. Därför fann vi det av betydelse att se om det i vår intervjuundersökning 

gick att använda aktuella begrepp i analysen av i intervjudeltagarnas handledningspraktik. 

Även om vi inte tydligt återfinner vart och ett av de sex centrala begreppen i varje enskild 

intervju kan vi då vi synar, det av oss bearbetade och analyserade, intervjumaterialet i sin 

helhet se betydelsen av begreppen löpa som en röd tråd. 

 

5.1.3 Specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner i pedagogisk handledning 

I den litteratur vi tagit del av används nästan uteslutande begreppet handledare istället för 

kvalificerad samtalspartner. Intervjudeltagare C skiljer dessutom begreppen åt. C menar det 

kvalificerade samtalspartnerskapet ske på en mer jämbördig basis, som handledare ikläder sig 

C istället en expertroll. Intervjudeltagare B jämställer däremot de båda begreppen. B anser, 

som vi tidigare påtalat, specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner vara oklar. C 

menar att specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner kan se olika ut beroende av 

uppdragets syfte. Öquist (2003) värjer sig, likt intervjudeltagare A, mot att som kvalificerad 

samtalspartner i samtal/handledning ge direkta råd. Rådgivning hjälper enligt A inte den/de 

som efterfrågar råd att tänka själva. Intervjudeltagare B ser däremot väl avvägda råd som 

något bra och positivt. Intervjudeltagare C ger gärna råd, men inte utan att först ha gjort sig en 

bild av vad den/de rådsökande eftersträvar. De egenskaper intervjudeltagarna upplever som 

viktiga för en kvalificerad samtalspartner går som vi ser det hand i hand. Vi tycker oss se en 

välvilja och ödmjukhet i det som uttrycks.          
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I examensordningen för specialpedagoger står att specialpedagogen som en del i sitt uppdrag 

ska fungera som kvalificerad samtalspartner. Hur, på vilket sätt och i vilken form preciseras 

dock inte. I såväl den litteratur vi läst som det resultat vi erhållit genom vår intervjustudie 

påtalas otydligheten, komplexiteten tillika bredden av uppdraget. Specialpedagogen som 

kvalificerad samtalspartner får på gott och ont själv utforma innebörden i uppdraget. Vi ser 

detta som en förlängning av att specialpedagoguppdraget som sådant fortfarande framstår som 

relativt luddigt. 

 

Resultatet av vår intervjustudie förmår inte fullt ut att ge svar på syftet att belysa vad 

uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan innebära för specialpedagogen. Vi kan ändå se 

betydelsen av den kvalificerade samtalspartnern som stöd för utveckling liksom vikten av ett 

medvetet förhållningssätt hos denna. Av oklarheten kring uppdraget att döma drar vi 

slutsatsen att så länge examensordningen ter sig oklar på så vis att här inte tydligt uttrycks hur 

och på vilket sätt uppdraget som kvalificerad samtalspartner ska vara utformat är det också 

svårt att som en sådan bottna sitt uppdrag utifrån en mera generell basis. Verkan av detta blir 

då, på gott och ont, sådan att varje specialpedagog själv tvingas utforma sitt uppdrag. En 

förlängning av denna problematik blir då att alla de som specialpedagogen möter i sitt 

uppdrag som kvalificerad samtalspartner har olika förväntningar eller inga förväntningar alls 

gällande det specialpedagogen har att bistå. Således blir det också svårt att få mandat för sin 

kompetens. Att det syfte vår studie bygger på inte har ett givet svar tror vi således vara 

beroende av hur specialpedagogen har sin tjänst utformad, personligt intresse och efterfrågan 

”på golvet”. Härav ser synen på och utformandet av det kvalificerade samtalspartnerskapet 

olika ut.  

 

Då vi inledningsvis studerade det transkriberade intervjumaterialet uppfattade vi att de tre 

intervjudeltagarna syn på det kvalificerade samtalspartnerskapet skilde sig åt. Genom 

reflektion framkom under arbetets gång ändock sådant som vi fann förena intervjudeltagarna 

och upplevde således att dessa inte längre stod lika långt ifrån varandra som vi tidigare tyckt. 

Vi uppfattar tydligt samtliga intervjudeltagares yttersta ambition vara att som kvalificerade 

samtalspartners arbeta för att hjälpa och stötta så gott det är möjligt. Alla med barnet/elevens 

bästa för ögonen. Skillnaden ligger i det hur var och en uttrycker vara bäst tillämpbara 

tillvägagångssätt att nå detta mål.  
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Vår studie ger oss, om än inget enhetligt svar på vad det innebär att som verksam 

specialpedagog, i olika handledningssituationer, fungera som kvalificerad samtalspartner, 

ändå en viktig inblick i hur det kvalificerade samtalspartnerskapet kan te sig ut i den 

yrkesverksammas praktik. Detta har gett oss en viss förförståelse för den verklighet som 

väntar oss som specialpedagoger, gällande uppdraget som kvalificerade samtalspartners.     

 

5.2 Avslutande reflektioner 

Under kursen Kommunikation och samtal som vi läst tidigare under utbildningen väcktes vårt 

intresse för handledning. Vi sätter själva stor tilltro till att specialpedagogen som kvalificerad 

samtalspartner i handledning kan arbeta för att främja utveckling. Genom arbetet med vår 

uppsats tycker vi oss ha förstått komplexiteten kring innebörden av uppdraget som 

kvalificerad samtalspartner. Vi har genom vårt arbete med studien, fått en rad uppslag för hur 

det kvalificerade samtalspartnerskapet kan te sig i specialpedagogens praktik. Allt det vi här 

tillägnat oss bär vi med oss då vi nu tar våra första stapplande steg ut i yrkeslivet som 

specialpedagoger tillika kvalificerade samtalspartners. Vi efterlyser dock en i 

högskoleförordningen mera egentlig definition av det specialpedagogiska uppdraget som 

kvalificerad samtalspartner. Detta för att möjliggöra en mer generell förståelse för hur och på 

vilket sätt det kvalificerade samtalspartnerskapet kan utformas. 
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BILAGA 

INTERVJUGUIDE 

 

• Vad har du för yrkesbakgrund? 

• Beskriv din anställningsform idag? 

 

• Hur upplever du uppdraget att i din yrkesroll kunna fungera som en kvalificerad 

samtalspartner?     Vad innebär begreppet kvalificerad samtalspartner för dig? 

• Vad innebär handledning för dig i din yrkesutövning?     När behövs handledning och 

med vad kan den bistå? 

• Hur yttrar sig det handledande uppdraget i din praktik?     Med vad bidrar du?  

• Vilka förväntningar och önskemål, gällande handledning via dig som samtalspartner, 

möter du från rektor respektive kollegiet i din yrkesroll?     Stämmer dessa med egna 

ambitioner och faktisk kompetens? 

• Om du själv fick bestämma, hur skulle då ditt arbete som kvalificerad samtalspartner 

se ut? 

• Vilka egenskaper hos dig som kvalificerad samtalspartner är av betydelse i en 

handledande situation? 

• Hur ställer du dig till att ge råd?     (Om ja) På vilket sätt yttrar sig i så fall denna 

rådgivning?     (Om nej) Hur förhåller du dig istället?   

• Hur ser du på värdet av teoretiska inslag (förklaringsmodeller) i ditt handledande 

uppdrag?     Exemplifiera gärna! 

 

• Vilken handledning får du som specialpedagog? 
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