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Sammanfattning   
 
Handledning är en metod för lärande och utveckling som används på arbetsplatser i olika 
verksamheter. Specialpedagogen är den yrkeskategori som oftast svarar för den handledning 
som bedrivs i förskolan och i grundskolan. Vi ville med studien undersöka hur 
specialpedagogen uppfattar handledningens syfte och hur de upplever sin roll i 
handledningssituationer. Detta för att vi skulle få en djupare kunskap om specialpedagogens 
syn på handledning. 
 
För att få svar på syftet valdes kvalitativa intervjuer som metod. Fem specialpedagoger har 
ingått i studien, där vi i intervjuerna utgått från en intervjuguide med halvstrukturerade frågor.  
 
Resultatet av studien visar att specialpedagogens syn på handledning till största delen 

överensstämmer med den litteratur som finns i ämnet. Specialpedagogens syfte med 

handledning är att genom handledning stärka personalens yrkeskompetens och att det i sin tur 

gynnar barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogens uppfattning av sin roll i 

handledningssituationer varierar. Arbetskamrat, samtalsledare eller expert, beror på i vilket 

uppdrag man handleder. 
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Innehåll   
 

1 INLEDNING ....................................................................................................................................................... 1 
2  BAKGRUND...................................................................................................................................................... 3 

2.1 Tidigare forskning i handledningsfältet ................................................................................................ 3 
2.1.1 Systemteori ..................................................................................................................................................... 3 
2.1.2 Handledningens syfte..................................................................................................................................... 5 
2.1.3 Specialpedagogens handledarroll ................................................................................................................. 7 
2.1.4 Handledarens kunskapssyn........................................................................................................................... 8 
2.1.5 Sammanfattning av litteraturstudier ........................................................................................................... 9 

3  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................. 11 
4  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I UNDERSÖKNINGEN ................................................................................................ 12 

4.1 Val av datainsamlingsmetod ................................................................................................................ 12 
4.1.1 Kvalitativ intervju........................................................................................................................................ 13 
4.1.2 Reflexiv intervju........................................................................................................................................... 13 

4.2 Urval....................................................................................................................................................... 14 
4.3 Intervjuguide ......................................................................................................................................... 15 
4.4 Undersökningens genomförande ......................................................................................................... 15 
4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ........................................................................................ 16 
4.6 Bearbetning och analys......................................................................................................................... 16 
4.7 Forskningsetiska överväganden........................................................................................................... 17 

5  RESULTAT ..................................................................................................................................................... 18 
5.1 Frågeställning 1 ..................................................................................................................................... 18 
5.2 Frågeställning 2 ..................................................................................................................................... 21 

6  DISKUSSION................................................................................................................................................... 24 
6.1 Resultatdiskussion................................................................................................................................. 24 

6.1.1 Teoretiska utgångspunkter i handledningssamtal .................................................................................... 24 
6.1.2 Specialpedagogens syfte med handledning ................................................................................................ 25 
6.1.3 Specialpedagogens handledarroll – från arbetskamrat till expert........................................................... 26 

6.2 Metoddiskussion.................................................................................................................................... 28 
6.2.1 Datainsamlingsmetod .................................................................................................................................. 28 
6.2.2 Urval och etik ............................................................................................................................................... 29 
6.2.3 Intervjuguide och genomförande................................................................................................................ 29 
6.2.4 Bearbetning, analys och tillförlitlighet ....................................................................................................... 30 

6.3 Avslutande reflektioner ........................................................................................................................ 31 
REFERENSER..................................................................................................................................................... 32 
BILAGA ............................................................................................................................................................. 34 



 1

1 Inledning 
 

Att kommunicera och samtala med varandra är så självklart att man sällan reflekterar över vad 

det innebär. Redan 400 år f Kr uppmärksammades konsten att samtala genom den grekiska 

filosofen Sokrates. Han ställde inträngande frågor i samtalen och strävade efter att klarlägga 

den fråga som diskuterades. Sokrates menade att man genom samtal övade sig i att tänka och 

att det var träning för själen (Lindström 1998).   

 

 I förskolan och skolan sker samtal på olika nivåer, barn samtalar med barn, vuxna samtalar 

med barn och vuxna samtalar med andra vuxna. Samtalen ser olika ut och har olika syften och 

mål. Kerstin Bladini (2004) menar att samtalet allt mer uppmärksammas som en form för 

påverkan och att det finns en stor tilltro till samtalet. Det gäller inte bara inom skolan utan 

även inom andra verksamhetsområden. Handledning till pedagoger i förskola/skola är ett 

särskilt slags samtal där specialpedagogen förväntas delta som en kvalificerad samtalspartner. 

I den specialpedagogiska examensförordningen står det att specialpedagogen ska: "vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt för kollegor 

och andra yrkesutövare” (Högskoleförordningen SFS 2001:23). I förskolans och skolans 

verksamhet likställer man ”att handleda” med att vara en kvalificerad samtalspartner och vi 

väljer därför i fortsättningen att benämna den kvalificerade samtalspartnern för handledare. 

I förskolan och skolan efterfrågas handledning både i form av stödjande/rådgivande samtal 

och som tillfälle för reflektion av sin yrkesutövning.  

 

Vi har arbetat som lärare i förskola och grundskola under många år och endast deltagit i 

handledning vid några få tillfällen. Bladini (2004) menar att det är förvånade att det i stort sett 

inte förs någon debatt i fackpressen om handledning, trots att det sedan 1990 varit 

specialpedagogens uppgift att handleda. Uppdraget att föra handledande samtal präglas av 

otydlighet och tystnad, anser hon. Det har gjorts en hel del studier om hur handledning 

uppfattas av arbetslag i förskola och grundskola och vilka effekter det har på verksamheten. I 

litteraturen har vi dock funnit få studier där specialpedagogens syn på handledning 

undersökts. Vi vill därför studera hur specialpedagoger ser på handledningens syfte i förskola 

och grundskola och hur de upplever sin roll i handledningssituationen.  

 

Förskolan och grundskolan är uppbyggd av små enheter, grupper, som tillsammans bildar 

helheter. I de olika delarna finns det en mängd relationer mellan de människor som ingår i 
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gruppen. En mindre grupp barn eller personal kan ses som en del av ett socialt system. De 

olika delarna påverkar varandra och ska ses i ett helhetsperspektiv. Systemteoretiska idéer är 

mycket användbara när det gäller alla mänskliga relationer (Andersson 1999). Vi ser 

systemteorin som grund för vårt synsätt på förskolans och grundskolans verksamhet och för 

den handledning som bedrivs där.  

 

Vårt intresse för vad som sker i möten mellan människor, hur vi påverkas och påverkar andra 

och hur vi tolkar det som sker omkring oss, gör att vi är personligt engagerade i 

undersökningen. Att aktivt reflektera över det som sägs under intervjuerna och över den 

litteratur vi läser, menar vi ger oss en djupare kunskap i ämnet. Vi har i vår studie varit 

inspirerade av Heléne Thomssons (2002) reflexiva intervjumetod. 
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2  Bakgrund  
 
Litteraturstudierna som ligger till grund för studien behandlar de systemteoretiska idéerna i 

mänskliga relationer. Vi har valt att utgå från det systemteoretiska synsättet i vår studie, 

eftersom det är en teori som utgår från att se relationer ur ett helhetsperspektiv. Förskolan och 

skolan är sociala system som ska ses utifrån ett helhetsperspektiv och det överensstämmer 

med vårt sätt att se på handledning. Handledning är ett begrepp som används på flera håll i 

samhället och finns i olika former. Som ett verktyg för förskolans och grundskolans personal 

får begreppet handledning en specifik betydelse. Det avser ett samtal med en handledare där 

målet är att gynna verksamheten. Specialpedagogens roll i handledning har därför betydelse 

för dess utformning.  

 

I litteraturen används både lärare och pedagog som yrkesbenämning på dem som arbetar i 

förskolan och grundskolan. Vi har valt att använda den benämning som respektive författare 

gör. För oss har båda benämningarna samma innebörd. I vår studie har vi valt att titta på 

vilken syn specialpedagogen har på handledning i förskola och grundskola, men använder 

hädanefter skola då vi menar grundskola.  

 

 

2.1 Tidigare forskning i handledningsfältet 
 
Detta avsnitt kommer att beskriva tidigare forskning i handledningsfältet. Inför denna studie 

fann vi litteratur och tidigare studier om handledning, som gav oss inspiration till vårt syfte 

och den studie vi valt att göra. Vi kommer att beskriva systemteorin utifrån olika författares 

synvinklar och övergår sedan till handledningens syfte och specialpedagogens handledarroll. 

Vi avslutar detta avsnitt med handledarens kunskapssyn. 

 

2.1.1 Systemteori 

Liv Gjems (1997) beskriver systemteorin som tvärvetenskaplig. När man talar om 

mellanmänskliga förhållanden förklarar Gjems begreppet system som en grupp individer som 

arbetar tillsammans under lång tid, ett socialt system. Detta sociala system delas in i olika 

delar, där delarna är människor som har en relation till varandra och som ömsesidigt 

samverkar och påverkar varandra. Det som sammanbinder systemet är relationerna mellan 

människorna. Gjems menar att ett system består av två former, inre och yttre styrning. Den 

inre styrningen sker när människor samverkar i systemet och den yttre styrningen sker när 
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systemet anpassas efter omgivningen och omgivningen till systemet. För att förstå ett socialt 

system måste man se det ur ett helhetsperspektiv. Det är hela tiden ett samspel mellan delarna 

i systemet, där varje handling får effekt på systemets alla delar. 

 

I Inga Anderssons (1999) förklaring av systemteorin kan man se mänskliga problem och 

mänskligt handlande i ett cirkulärt sammanhang. Det sker ett samspel mellan omgivningen 

och den enskilda människan. Man påverkar omgivningen och man blir påverkad av den. 

Andersson menar att i den systemteoretiska grundsynen är relationer, kommunikation och 

samspel beroende av varandra. Kommunikationen utanför och inom systemet genomsyras av 

vilken struktur, ordning och vilka regler som finns, både uttalade och outtalade. 

Kommunikationen påverkas också av hur öppet systemet är mot yttervärlden. I det cirkulära 

systemet försöker man hitta problemet i själva mönstret, alltså i samspelet med miljön. Det är 

lättare att förklara skillnaderna i beteendet och personens relation till andra blir tydligare, 

menar Andersson. Motsatsen till det cirkulära är det lineära systemet, där synsättet utgår från 

en orsak och en verkan. I det lineära systemet konstateras att ett problem finns och att det är 

en person som är innehavare av problemet. De övriga personerna kring problempersonen och 

dennes beteende är offer. Lösningen på problemet är att problempersonen förändras. När man 

ser problem i ett cirkulärt sammanhang behöver man ändra samspelet hos dem som är berörda 

av problemet och uppmärksamma hur var och ens beteende påverkas av att problemet finns 

där. Det är viktigt att se positivt på problemet, att detta går att lösa tillsammans genom att 

ställa upp positiva mål. Det finns inga enkla orsakssammanhang i systemteorin. Därför menar 

Andersson att det är viktigt att börja här och nu, att se möjligheterna och att gå framåt.  

 

Kerstin Bladini (2004) menar att när specialpedagogen i handledningssamtalet ställer 

cirkulära frågor sker en förskjutning från ett relationellt perspektiv, där fokus ligger på barnet 

i sig, till en cirkulär process där barnet ses i en relation. De centrala begreppen i systemteorin 

är helhetsperspektivet, relationer och cirkulära processer. Bladinis tolkning av systemteorin är 

att allt levande hänger samman och har en ömsesidig påverkan av varandra. 
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2.1.2 Handledningens syfte  

Bladini (2004) tycker att handledning som begrepp är problematiskt då innebörden betyder 

olika i olika sammanhang. Hon ser handledning som en form för påverkan, som kan leda till 

kompetensutveckling för den handledde och en utveckling på den handleddes arbetsplats. Det 

är ett stöd för pedagogerna att genom handledning förändra sitt arbetssätt, sitt förhållningssätt 

och en möjlighet att se situationer ur andra perspektiv, framförallt i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. Handledningen kan vara ett verktyg för pedagoger att få till stånd förändring 

samtidigt som det är en plats för reflektion. Bladini skriver att  
I handledning som verktyg för att förbättra barns situation tar specialpedagogen ansvar för barnet i 
samtalet. I handledning som reflektionsrum tar handledaren ansvar för att skapa rum för reflektion i 
samtalet (Bladini 2004, s 101). 

 
Gunnar Handal och Per Lauvås (2000) beskriver handledning som en form av undervisning 

där den handledde ska stå i centrum och där lärande ska ske. Den handledande ska börja från 

den handleddes förståelse och handlingar och därifrån förmedla sin förståelse. 

Handledningens funktion måste vara att lärarens kunskaper, erfarenheter och värderingar, 

hennes praktiska teori, ska utvecklas. Handledningen ska vara reflekterande, den ska bidra till 

att den handledde får ett reflekterande synsätt att använda i sin praktik. Det är bara läraren 

själv som kan utveckla den och som själv väljer vilken förändring det leder till. 

 

Målet med handledning är enligt Birgit Lendahls Rosendahl & Karin Rönnerman (2002) att 

verksamheten för pedagogiskt yrkesverksamma ska förbättras. Fokus i handledningen är 

handlingar och reflekterandet kring det. Det är pedagogerna som har i uppgift att se till att 

målet nås, eftersom det är de som utför handlingarna.  

 

I handledning, menar Johan Näslund (2004), ges en möjlighet till professionell utveckling och 

lärande på arbetsplatsen. Syftet med handledning är inte att den vetenskapliga kompetensen 

ska öka utan att kunskapen, reflektionen och säkerheten i yrkesrollen ska bli bättre. Näslund 

anser att syftet med handledningen kan variera men det gemensamma syftet för all 

handledning är utveckling och lärande. Handledningen har med sin pedagogiska metod grund 

i både teori och erfarenhet.   
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Näslund har, efter att ha studerat litteratur och forskning, kommit fram till några 

gemensamma punkter där begreppet handledning handlar om: 

• att överföra attityder, kunskap och skicklighet från en mer erfaren person till en mindre 

erfaren person 

• att samordna teoretisk kunskap med praktisk kunskap 

• att stödja eleven  

• att påverka och värdera den pedagogiska processen 

 

Birgitta Hammarström-Lewenhagen och Susanna Ekström (2002) anser att syftet med 

handledning är att den handledda ska medvetandegöra sina egna teorier och sin yrkespraktik. 

Hon ska kunna förstå den och använda sin kunskap som ett verktyg vid liknande situationer i 

sitt arbete. Det är en pedagogisk metod, en mötesplats för problemformulering och reflektion. 

Handledda och handledare reflekterar kring och bearbetar situationer och tänkande i 

pedagogernas yrkespraktik. De handledda ska sätta sig in i andras perspektiv och utveckla 

förmågan till perspektivtagande och reflektera utifrån nya utgångspunkter. Hammarström-

Lewenhagen och Ekström menar att genom handledning kommer olika perspektiv upp med 

hjälp av analys och diskussion, så att de handledda kan se sin yrkespraktik mer utifrån. Det är 

mycket viktigt att handledaren förstår och kan anpassa sig till den sociala och organisatoriska 

kontexten som råder på arbetsplatsen. Handledningen har både en återhämtningsstation, 

regression, och en progression, där syftet är att de handledda kommer vidare i sin 

yrkesutveckling. Handledningen sker alltid på de handleddas villkor. De ska känna att det är 

meningsfullt och hanterbart, eftersom det är deras yrkespraktik som handledningen handlar 

om. De inblandade ska från början vara överens om vad uppdraget för handledaren är.  

 

I handledningslitteraturen, ser Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2005), att det oftast skrivs 

om två olika parter, den handledde och den handledande. De tycker att det är viktigt att även 

ta med en tredje part i handledningsverksamheten, skolledaren. Pedagogen, handledaren och 

skolledaren har var sin roll, där deras olika kunskaper ska problematiseras, berikas och 

utmanas i en gemensam frågeställning. Handledning, som verktyg för kompetensutveckling 

och skolutveckling förekommer i dag, då aktuella frågor diskuteras som berör 

yrkeskompetensen och verksamhetens utveckling. Denna situation är ny i skolan, eftersom det 

inte är en metod som löser problemen. Det är viktigt för lärare, skolledare och handledare att 
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klargöra enskilt och tillsammans vad för slags handledning man vill ha och som bidrar till 

skolutveckling. 

 

2.1.3 Specialpedagogens handledarroll  

Det är handledaren som har den starkaste positionen i en handledningssituation, anser Gjems 

(1997). Handledarens roll har stor betydelse för hur handledningsprocessen utvecklar sig. 

Genom att utmana deltagaren att ta steget till förändring kan handledaren få deltagaren att 

välja metod, strategi och teori och få henne att titta på samband, relationer och konsekvenser 

när hon talar om sitt problem. Deltagarna och handledaren sinsemellan måste lyssna, engagera 

sig i varandras frågor och på så sätt utveckla ett bra samarbete. Gjems menar att handledaren 

har olika arbetsuppgifter såsom socialt stödarbete, utbildning, rådgivning och utmaning. Detta 

gör att handledaren får en roll som både utmanare, kurator och rådgivare.  

 

Enligt Hammarström-Lewenhagen & Ekström (2002) ska en handledare kunna få arbetslaget 

att känna trygghet och känna sig omtyckta. Det är viktigt för att alla ska våga öppna sig så att 

allas åsikter och olikheter kommer fram. Handledaren ska vara intresserad, kunna ställa krav 

på arbetslaget och ha en tydlig struktur på samtalet. En bra relation mellan de handledda och 

handledaren är en förutsättning för att yrkespraktiken ska utvecklas. 

 

Att handleda i skolan eller i förskolan kan vara stor skillnad när det gäller 

gruppsammansättningen, anser Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2002). I förskolan, som 

oftast är en mindre enhet, är arbetslaget en naturlig grupp med en gemensam praktik. Skolans 

arbetslag ser många gånger olika ut, där kultur, utbildning, tradition och arbetsvillkor ofta 

skiljer sig åt bland personalen. Diskussionen kring handledningens utformning, förväntningar 

och deltagarnas roller är då extra viktig. 

 

I mötet med pedagog och skolledare, menar Handal & Lauvås (2000), måste handledaren vara 

klar över sin roll, om hon ska företräda sin gamla lärarroll, där det centrala är metoden eller 

sin nya yrkesverksamhet, där teorin är det viktiga. Det ställs förväntningar på handledaren, 

både från lärare och från skolledare, som många gånger förväntar sig att hon ska vara 

experten. Det är därför viktigt att handledaren själv formar sin roll och kan motivera varför 

hon har valt sin utformning, för att på så vis få den accepterad. 
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Margareta Normell (2002) tycker att i arbetet som handledare är den viktigaste uppgiften att 

låta gruppen reflektera över sitt arbete. Förberedelserna inför ett samtal ska planeras noggrant. 

Gruppmedlemmarna bör i god tid få veta ramarna kring samtalet, vad som är syftet med 

samtalet, tid, plats, vilka som är närvarande, vad man får prata om och inte prata om och att 

det råder sekretess. En handledare kan vara pedagog och arbetskamrat, men kan också komma 

utifrån, anser Normell. Det finns både fördelar och nackdelar med båda sätten. Om 

handledaren rekryteras externt kan det vara lättare att hålla avståndet till dem man handleder 

och hela tiden vara professionell. Är det intern handledning kan det vara svårt som handledare 

och arbetskamrat att hålla på rollerna. Normell menar att det alltid är svårare att handleda sina 

arbetskamrater, men en fördel kan vara att man känner till kontexten på arbetsplatsen. 

 

2.1.4 Handledarens kunskapssyn 

Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2005) menar att det är viktigt att pedagogen blir 

medveten om vilka verktyg som kan vara användbara för att utveckla sin praktik. 

Handledningens arena, är en mötesplats för olika kunskapsfält, som är menad för 

processhandledning, där kompetensen hos handledaren ska hjälpa pedagogen att se sin egen 

kompetens. När handledaren använder sin teoretiska kunskap och pedagogen belyser en fråga 

och dessa möts i en pedagogisk process det är då utveckling sker. Författarna ifrågasätter 

handledarens bakgrund. Är det viktigt att handledaren har lärarbakgrund, där hon känner till 

kulturen och istället för att ställa frågor, som blir både reflekterande och utmanande, förväntas 

ge svar? 

 

Det är handledaren, anser Gjems (1997), som bestämmer förutsättningarna för 

handledargruppen, eftersom hon har den starkaste ställningen. Relationen till och mellan 

deltagarna och till handledaren utformas av handledarens syn på inlärning och syn på 

kunskap. Dessa två faktorer påverkar vilken handledarroll handledaren går in i, där även 

personens värderingar och erfarenhet har stor betydelse. Faktorerna är avgörande för 

samspelet mellan handledare och deltagare. Skillnaderna i synen på inlärning och synen på 

kunskap kan ge olika handledningsroller. Gjems ger exempel på synen på inlärning där den 

handledde själv lägger fram sitt problem i handledningen och sedan själv väljer vad hon lär 

sig i samspel med handledare och deltagare. Den handledde får själv anpassa kunskap till 

praktisk verksamhet. Det sker inlärning utifrån de reflektioner man gör under handledningen 

och i erfarenheterna som blir när den nya kunskapen används i verksamheten.  
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Handledarens kunskapssyn är viktig att synliggöra. Kunskap är det vetande individen själv 

har, menar Gjems. Tydliggör inte handledaren vilka kunskaper hon anser viktiga kan 

relationen mellan deltagare och handledare lätt bli lärar-elev relation, eftersom fokus läggs på 

att ta reda på hur handledaren tänker. Handledaren blir då lätt tvingad in i en "lärarroll" där 

hon är undervisande. När handledarens kunskaper förmedlas både teoretiskt och praktiskt på 

detta sätt, får inte deltagaren möjligheten att utveckla sin professionella kompetens. Det kan 

stoppa deltagarnas kompetensutveckling vilket talar tvärt emot det systemteoretiska synsättet, 

enligt Gjems. Deltagarna i gruppen bör veta handledarens kunskapssyn och handledaren bör 

anamma den föreslagna inlärningssynen, för att deltagarna ska kunna utveckla en helhetssyn 

på sitt eget yrke. Även deltagarna bör klargöra för sig själva och för andra vilken kunskapssyn 

de står för.  

 

I ett tidigt skede i handledningen är det bra att göra klart förväntningar och roller, för att på så 

vis klargöra för deltagare och handledare vem som har ansvar för utvecklingen av kunskap 

och kompetens. I systemteoretisk handledning menar Gjems att deltagarna i sin profession 

måste få möjlighet att utveckla ett reflekterat och analytiskt perspektiv. I kunskaperna om den 

egna professionen ska gruppen och handledaren vara helt jämlika, där handledaren ska stödja 

deltagarna att ta fram sin kunskap som de har i det problem som diskuteras. Det som skiljer 

parterna från varandra är att handledaren har en speciell kunskap i handledning och ska leda 

handledningsprocessen. 

 

2.1.5 Sammanfattning av litteraturstudier 
Bladini (2004) ser handledning som ett verktyg för pedagoger och en plats för reflektion, som 

leder till kompetensutveckling. Förståelsen för relationer mellan människor och handlingar, 

det systemteoretiska perspektivet, är väsentlig för att kunna utveckla professionen. Den 

systemteoretiska grundsynen, menar Andersson (1999), utgår från att se relationer ur ett 

helhetsperspektiv där samspel, kommunikation och relationer är beroende av varandra.  

 

Målet med handledning är att verksamheten ska förbättras för pedagogerna, menar Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman (2002). Detta nås genom att pedagogerna få möjlighet att lägga 

fokus på reflekterandet kring sina handlingar. Syftet med handledning, enligt Näslund (2004) 

är utveckling och lärande och att stärka yrkesrollen. Hammarström-Lewenhagen & Ekström 

(2002) anser att grunden i handledning är att den handledda ska medvetandegöra sin teori och 

sin praktik. Den handledda ska stå i centrum, menar Handal & Lauvås (2000), och för att få 
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utveckling måste handledaren utgå från lärarens förståelse. Det är läraren själv som har ansvar 

för att lärande sker.  

 

Det är viktigt för deltagarna, enligt Normell (2002) att få veta ramarna kring samtalet, till 

exempel att veta vad de får och inte får samtala kring och att det råder sekretess. Gjems 

(1997) anser att handledarens roll har stor betydelse för hur handledningsprocessen utvecklar 

sig. Handledaren, som har en stark ställning, ska utmana deltagaren till förändring. Gruppen 

och handledaren ska vara jämlika i kunskaperna om den egna professionen, där handledaren 

ska stödja deltagarna att ta fram sin kunskap. Lärare och skolledare förväntar sig ofta att 

handledaren ska vara expert, därför betonar Handal & Lauvås (2000) att det är viktigt att 

handledaren motiverar utformningen av handledarrollen, för att få den accepterad.  

 

Med litteraturstudierna som grund ställde vi oss följande frågor: 

Hur ser specialpedagogen på handledning? Vilka villkor finns för handledning i den 

pedagogiska verksamheten? Har specialpedagogen hittat sin roll som handledare? Kan 

specialpedagogen leva upp till förväntningarna från personal och skolledare? 

Dessa frågor ledde oss till vårt syfte och våra frågeställningar. 
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3  Syfte och frågeställningar 
 

I denna uppsats är syftet att studera specialpedagogens syn på handledning i förskola och 

grundskola. Vi utgår från specialpedagogens perspektiv på handledning med pedagoger. Detta 

för att få kunskap om och förståelse för hur specialpedagogen ser på handledningens syfte och 

hur de uppfattar sin roll i handledningssituationer. 

 

Våra frågeställningar är: 

– Hur uppfattar specialpedagogen handledningens syfte? 

– Hur uppfattar specialpedagogen sin handledarroll? 
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4  Tillvägagångssätt i undersökningen 
 

I detta avsnitt presenteras vårt val av metod. Inledningsvis ges en beskrivning av själva 

metoden och hur vi har gått tillväga vid vårt urval och vår intervjuguide. Vi redovisar sedan 

studiens genomförande, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter följer en 

redogörelse av vår bearbetning och analys. Avslutningsvis klargör vi våra etiska 

överväganden. 

 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 
 
Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg och deras användbarhet beror på vilka 

forskningsfrågor som ställs. Det är utifrån forskningsfrågan man väljer vilken metod man ska 

använda. 

 

Alan Bryman (2001) menar att i en kvantitativ metod, till exempel en intervju med 

strukturerade frågor, ställs frågorna lika till alla intervjuade utifrån ett frågeschema, som är 

fastställt innan intervjun. Syftet med intervjun är att komma fram till ett svar, som snabbt kan 

bearbetas. Intervjun följer en fast struktur, där avvikelser inte är önskvärda. Målet med en 

kvantitativ analys menar Bengt Starrin (1994) är att undersöka på förhand bestämda 

företeelser och se hur spridda de är i till exempel en population eller i en händelse. I en 

kvantitativ analys ser man även sambandet mellan flera företeelser. Vi valde inte en 

kvantitativ metod därför att vi i vår studie eftersträvade att få fram så mycket som möjligt av 

var och ens uppfattning om en händelse. Vi ville genom samtal följa upp frågorna, för att på 

så vis komma in på djupet hos våra intervjuade. En kvalitativ metod har, anser Bryman, ett 

tillvägagångssätt som är mindre strukturerat än i en kvantitativ metod. I en halvstrukturerad 

intervju, har intervjuaren en mängd frågor som i stort sätt kan beskrivas som ett frågeschema, 

men ordningsföljden varierar. Frågorna är mer varierade än vid en strukturerad intervju och 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor. I en kvalitativ analys, menar Starrin att 

forskaren identifierar för henne okända eller inte tillräckligt utforskade företeelser och ser på 

variationer, processer och strukturer. Vi valde att använda oss av ett kvalitativt arbetssätt med 

halvstrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. 
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4.1.1 Kvalitativ intervju 

Genom att välja kvalitativa intervjuer kan vi få en djupare förståelse, när det gäller de 

intervjuades uppfattningar av handledning, än om vi valt en strukturerad intervjuform. Steinar 

Kvale (1997) menar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är förståelsen för 

intervjupersonens livsvärld och dess relation till den. Intervjun kan till sin struktur likna ett 

vardagligt samtal, men tydliggörs av sin metodologiska medvetenhet om frågeformer och 

samspelsfokusering mellan intervjuare och den intervjuade. Jan Trost (1993/1997) säger, till 

skillnad mot Kvale, att det i en intervju inte sker något utbyte av åsikter eller synsätt. När 

intervjuaren söker information som den intervjuade har sker inget samspel mellan dem utan 

hos den intervjuade finns det kvar en större förståelse för sig själv och en större erfarenhet. Vi 

anser att intervjuer kan likna ett vardagligt samtal där åsikter eller synsätt utbyts. Vi var 

inspirerade av en reflexiv intervjumetod. 

 

4.1.2 Reflexiv intervju 

Heléne Thomsson (2002) menar att när intervjuaren väljer att låta den intervjuade reflektera 

kring situationer och där syftet är att förstå de olika personernas tolkningar av samma 

fenomen har man valt en reflexiv intervjuform. När man gör en tolkande reflexiv 

intervjustudie väljer forskaren bort accepterandet. Allt går att ifrågasätta, även intervjuarens 

egna tolkningar. Intervjuarens egna personliga erfarenheter är med i varje sammanhang i 

tolkningen. När forskaren arbetar reflexivt krockar olika tankar med varandra och kunskap 

bildas. Det skapar nya frågor istället för givna svar. Thomsson tycker att reflektion är som en 

vågrörelse. Ord, tankar, samtal, kroppsspråk och händelser kastas fram och tillbaka mellan 

dem som deltar i intervjun och fortgår långt efter att intervjun är färdig. I en reflexiv och 

tolkande studie är det tydligheten som är det vetenskapliga. Som forskare i en reflexiv studie 

är det viktigt att det finns en fullständig öppenhet under arbetet även när undersökningens 

resultat presenteras. En reflexiv forskare fäster, enligt Thomsson, stor vikt vid förförståelsen, 

som är viktigt att förhålla sig till under hela studien.  Vårt intresse för reflexiva intervjuer är 

väckt men vi gör inte anspråk på att det är en sådan studie fullt ut. 
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4.2 Urval 
 
Fem specialpedagoger i några olika kommuner i vår närhet, som har handledning i sitt 

uppdrag, tillfrågades om deltagande i studien. Deras olika yrkesbakgrund är lärare, 

förskollärare och fritidspedagog. Bryman (2001) anser att när vi som forskare använder oss av 

respondenter i vår omgivning, de som för tillfället finns tillgängliga, gör vi ett 

bekvämlighetsurval. Det medför att studien inte går att generalisera på grund av att det inte 

blir något slumpmässigt urval. Genom egen kännedom om personerna visste vi att deras 

arbetsförhållanden ser olika ut. De representerar några olika kommunala organisationer och 

de har olika mängd handledning i sina uppdrag. Alla handleder dock mellan 50-100 procent i 

sina tjänster. 

 

En av de fem specialpedagogerna var bekant för oss sedan tidigare och fyra kände vi mer eller 

mindre till vilka de var. Vi övervägde om den bekanta personen skulle delta i studien men då 

vi visste att intervjupersonen har stor erfarenhet av handledning ansåg vi det viktigt att få ta 

del av denna kunnighet. Ger den medverkande viktig information som är bra för studien nu 

och inför fortsatt forskning anser Bryman (2001) att det finns en stor fördel att ha med den 

personen i sin undersökning. Thomsson (2002) menar att i ett reflexivt intervjuarbete gäller 

det att söka information och bidrag som kan bygga upp och vidga den kunskap man söker. De 

som deltar i undersökningen gör det frivilligt och därför måste beroendefrågan och 

vänskapsband mellan intervjuare och deltagare vara ordentligt utredda. Vi lyfte denna fråga 

med den bekanta specialpedagogen och kom överens om att genomföra intervjun. Fördelen 

med att inte känna den intervjuade är nyfikenheten. Forskaren kan ställa frågor utan att känna 

sig okunnig. En nackdel kan vara att efter intervjun kan intervjuaren få veta saker som hade 

varit bra att veta innan, alltså en avsaknad av förförståelse.  

 

Vi valde att göra fem intervjuer för att få underlag till vår studie. Med många intervjuer vid en 

kvalitativ undersökning med öppna frågor kan materialet bli svårt att hantera och detaljer som 

skiljer och är lika kan vara svåra att överblicka. Kvalitén ska sättas i första hand och 

möjligheten att utöka med ytterligare en intervju finns alltid (Trost 1993/1997). 
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4.3 Intervjuguide 
 

Syftet med en intervjuguide, menar Kvale (1997), är att ha teman som man utgår från och 

förslag på frågor. Det är intervjuaren som sedan bestämmer om hon ska följa frågorna strikt 

eller kunna vara spontan. Vi ville att vår intervjuguide skulle vara ett stöd för oss, för att det 

mer skulle likna ett samtal med varje person (se bilaga). I vår intervjuguide började vi med att 

ställa frågor om den intervjuades anställning och arbetsuppgifter. Detta för att få en bakgrund 

till den intervjuades uppdrag som handledare. Thomsson (2002) anser för att få någon slags 

förförståelse är det bra att inleda samtalet genom att småprata och på så sätt även få fram 

några faktaupplysningar. Vi fortsatte sedan med frågorna som var mer direkt knutna till vårt 

syfte för denna studie. När vi arbetade fram frågorna tänkte vi oss intervjun som ett samtal. 

Först frågade vi om rollen, för att sedan övergå till hur specialpedagogerna förbereder sig 

inför ett samtal och vad de vill uppnå och så vidare. Frågor om specialpedagogens utbildning, 

kurser och erfarenhet av handledning fick komma sist. Vi ville inte att det skulle tillskrivas för 

stor betydelse vilken eller vilka utbildningar de hade. Vi visste före intervjuerna att de fem 

specialpedagogerna hade gått olika utbildningar. 

 

 

4.4 Undersökningens genomförande 
 

Den första kontakten med specialpedagogerna togs via mejl. Där skrevs en förfrågan om de 

ville medverka i en intervjustudie. Vi bad om att få banda intervjun vid en eventuell 

medverkan. Efter några dagar ringde vi upp dem och fick svar att de var intresserade av att 

vara med. Vi informerade om att de skulle vara anonyma i undersökningen. Tid och plats 

bestämdes i telefonsamtalet. De medverkande fick själva bestämma var intervjun skulle ske. 

Thomsson (2002) menar att val av plats har stor betydelse för hur intervjun blir. Både 

intervjuare och respondent måste känna sig tillfreds med platsen där intervjun sker. Samtliga 

specialpedagoger önskade att få intervjun genomförd på sin arbetsplats. Vid samtliga 

intervjuer medverkade vi båda två, för att den ena skulle kunna observera kroppsspråk och 

nyanser vid samtalen, medan den andra ledde intervjun. Observatören skulle ha möjlighet att 

ställa kompletterande frågor och eventuella följdfrågor. Vi valde att vara två också för att vi 

kände oss för oerfarna att vara ensamma i intervjurollen. Intervjusamtalen bandades, 

transkriberades och analyserades.  
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
  

Trost (1993/1997) säger att det man traditionellt menar med validitet och reliabilitet hör 

hemma i den kvantitativa forskningen och är svår att överföra till kvalitativa metoder. Andra 

forskare, däribland Kvale (1997), menar att begreppen generalisering, validitet och reliabilitet 

är relevanta för intervjuforskningen. Han anser att 
Förståelsen av verifiering börjar i livsvärlden och vardagsspråket, där frågorna om tillförlitliga 
observationer, om generalisering från ett fall till ett annat, om giltiga argument är en del av det vardagliga 
sociala samspelet (Kvale 1997, s 209). 

 
Man kan uppnå validitet genom att de intervjuade ger återkoppling på forskarens tolkningar 

av intervjutexten, kommunikativ validitet. Att övertyga läsaren om trovärdigheten i analysen 

och om resultatets användbarhet är en annan form av validitet, pragmatisk validitet 

(Kvale1997). Av tidsbrist har vi inte låtit de intervjuade läsa de tolkningar vi gjort av 

intervjuerna innan vi analyserat resultaten. Då studien är avgränsad till att belysa fem 

specialpedagogers syn på handledning kan vi inte dra några generella slutsatser vilket inte 

heller var vår avsikt.  

 

 

4.6 Bearbetning och analys 
 

Vår analys av undersökningen påbörjades redan innan själva intervjuerna. Vi hade under 

studiens gång och framförallt under arbetet med syfte och intervjuguide gjort oss en egen 

föreställning om vad materialet i intervjuerna skulle leda till. Thomsson (2002) menar att 

analyserandet av studien börjar redan när man bestämmer vad undersökningen ska handla om. 

Vi har sedan under och efter intervjuerna bearbetat dem i våra tankar och i diskussioner med 

varandra. Inför varje ny intervju hade vi med oss föregående reflektion. Detta har hela tiden 

varit en process där vår studie har varit en ständigt pågående tolkande analys. Thomsson 

beskriver den reflexiva analysen som både osystematisk och systematisk. Med osystematisk 

menas att vi reflekterar över det som kommer upp under intervjuernas gång vare sig vi 

kommer att använda oss av det eller inte. När vi analyserar systematisk bestämmer vi oss för 

vissa saker som vi ska reflektera på i varje intervju.  

 

När intervjuerna var färdiga delade vi upp dem mellan oss och transkriberande varje intervju. 

Vi hade spelat in intervjuerna på en kassettbandspelare med en lös mikrofon. Att transkribera 

hela intervjuer, där ljudkvalitén många gånger var mycket dålig, var svårt och tog lång tid. 
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Trots arbetet valde vi att transkribera fullt ut, för att lättare kunna analysera dem. Thomsson 

menar att man ska dela upp analysen i en lodrät del och i en vågrät del. Detta för att arbetet 

ska bli konstruktivt. Vi började med en lodrät analys där vi enskilt tog varje intervju och 

studerade den systematiskt genom att utgå från frågeställningarna i vårt syfte. Utifrån våra 

frågeställningar har vi försökt att tolka och förstå deltagarna. Tillsammans har vi sedan 

jämfört och diskuterat våra tolkningar, för att sedan ännu en gång enskilt gå igenom och 

lyssna på intervjuerna. Tolkningarna från alla intervjuer har vi sedan sammanställt under 

respektive frågeställning, för att sedan göra en vågrät analys. I den vågräta analysen har vi 

tittat efter liknande svar eller teman i texten och efter sådant som skiljer deltagarna från 

varandra. Vi gjorde då nya tolkningar och reflektioner över texten som framkom. 

 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principer som gäller inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2003). Vetenskapsrådet beskriver fyra 

huvudkrav utifrån individskyddskravet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi följde informationskravet genom att i vår 

första kontakt via mejl informera de berörda om studiens syfte, och betona att alla inblandade 

skulle vara anonyma. I enlighet med samtyckeskravet informerades deltagarna om att de var 

med av fri vilja och hade rätten att avbryta när som helst under studiens gång. 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav uppfylldes genom att upplägget för intervjun 

presenterades, där det framkom att bandspelare skulle användas men materialet skulle bara 

användas av oss och förstöras direkt efter studiens avslut. Inga personuppgifter används vilket 

innebär att nyttjandekravet inte behöver tas i beaktning. All information om de 

forskningsetiska principerna upprepade vi vid nästa kontakt som var via telefon och även vid 

själva intervjutillfället.  
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5  Resultat 
 

Vi redovisar de tolkningar vi gjort när vi bearbetat och analyserat intervjuerna. I 

redovisningen utgår vi ifrån de två frågeställningar vi har i vårt syfte. För att ge en bild av 

varje intervju har vi hämtat några citat från var och en av specialpedagogerna. En 

bokstavsbeteckning följer var och en av specialpedagogerna i resultatredovisningen och i 

diskussionen för att underlätta läsandet av de tolkade intervjuerna. 

 

 

5.1 Frågeställning 1 
 

För att få svar på vår första frågeställning ”Hur uppfattar specialpedagogen handledningens 

syfte”?, hade vi följande frågor i vår frågeguide: 

• Vad lägger du fokus på/vad är viktigt i ett samtal? 

• Vad vill du uppnå med samtalet? 

• Vad är ditt mål? 

• Vilken teoretisk utgångspunkt utgår du från i dina samtal? 

 
 

Specialpedagog A lägger fokus på att förändra attityder hos personalen. Det är viktigt att 

synliggöra personalens arbetssätt och tankar eftersom det påverkar arbetet med barnen.  
Alltså jag brukar tänka så här, att jag måste försöka påverka dem. Inte kanske genom att tala om alltid 
vad de gör för fel eller vad jag ska säga, utan mera genom att ha en annan attityd mot vad de har, 
kanske. Så tänker jag mer. Jag måste prata om Kalle som det faktiskt är lite eländigt för och som vi 
måste hjälpa och som inte kan rå för att han fungerar på det här sättet. På det sättet är det nästan lättare 
att ändra attityd, tycker jag. För det går ju inte att komma med en massa pekpinnar och så för då tror 
jag bara att de…då går man ju i försvar på något sätt. Utan det är mer att tänka en annan känsla för 
Kalle. 

 
Här poängteras också vikten av att se barnet ur ett helhetsperspektiv, där bemötandet och 

miljön påverkar barnet. Specialpedagogen hänvisar till professor Fischbeins tankar om 

samspelet mellan människan och hennes omgivning i pedagogiska sammanhang. Ett 

pedagogiskt samspel mellan de inblandade kring barnet är en utgångspunkt i 

specialpedagogens handledningssamtal. 
Jag tänker väldigt mycket på bemötandet, på miljön runt omkring barnet och ja allt som påverkar faktiskt. 
Och jag handleder mycket utifrån sådana tankar, att det är mycket vi kan göra. 

 
 



 19

Specialpedagog D har som mål med handledningen att personalen utvecklar sitt 

förhållningssätt och sitt bemötande. Då blir handledningen ett förändringsarbete, ett 

utvecklingsarbete som är kompetenshöjande hos personalen.  
Det beror på hur mitt uppdrag ser ut men målet är ju att de ska växa i sin yrkesroll att de ska kunna se, om 
det nu är utifrån eleven, att då inte bara fokusera på att det är elevens problem utan även se att gruppen 
har betydelse, mitt förhållningssätt har betydelse, min pedagogik har betydelse, så att man kan lyfta det, 
diskussionen. Och att de tränar sig i att reflektera över sin roll. Är man flera kan man ju spegla varandra 
och hjälpa varandra att se. 

 
Specialpedagogen uppger att Vygotskijs teorier om lärandet har inspirerat i 

handledningsarbetet. Att starta handledningssamtalet där de handledda befinner sig och att 

använda sig av cirkulära frågor för att nå syftet med handledningen menar specialpedagog D 

är viktigt. 

 
 
 

Specialpedagog B ser handledning som en möjlighet att skapa kommunikation och samarbete 

mellan personal. Handledning ger tid att prata med varandra och tillfälle att reflektera. I 

handledning ges tillfälle till samarbetsövningar som resulterar i att personalen ser varandra. 

Det bygger på arbetslagets behov i det pedagogiska arbetet. 
Alltså det bygger ju på att deltagarna själva lyfter, alltså det är ju de som lyfter, jag är där som 
samtalsledare och de lyfter ju det de vill ta upp så att säga. Så…så det ser ju väldigt olika ut, alltså man 
måste lyssna in vad är gruppens behov… 

 
Fokus i handledning kan, för specialpedagog B, även ligga på att förmedla kunskap, ge råd 

och impulser. 
Det är mer ett pedagogiskt samtal, och prova det här och se om det fungerar och ge impulser till olika sätt 
att leda det här barnet då, så det blir ju lite annat. 

 
 
 

Specialpedagog E vill att personalen genom handledningen ska bli stärkt i sin yrkesroll. I 

grupphandledning ges tillfälle att diskutera aktuella saker i arbetslaget och deltagarna i 

handledningsgruppen kan utgöra styrkan i samtalet. 
Min primära tanke är att man ska bli stärkt i sin egen yrkesroll, det är själva grunden för handledningen. 
Och sedan ska det komma från dem vad de känner aktuellt att diskutera. 

 
När uppdraget är att handleda enskild personal menar specialpedagog E att målet blir att ge 

råd och stöd till den handledda. 
Enskilda ja och även när det kommer in uppdrag där de vill veta. Så det som jag kallar råd och stöd, det är 
också en form av handledning. 
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Specialpedagog E nämner Vygotskij som den teoretiker vars tankar påverkat 

handledningssamtalen. 

 
 
 

Specialpedagog C ser handledning som en metod att använda i utvecklingsarbeten. För den 

här specialpedagogen är ett av målen med handledning att det är meningsfullt för deltagarna 

och att det blir ett genuint möte mellan människor. 
Mötet mellan människor, att det blir genuint och på riktigt och ärligt. Det är mitt mål. Så att de som sitter 
med i handledning att de känner sig bekräftade, att man hör till, att man är en del, att man är delaktig. 

 
Specialpedagog C säger sig utgå från systemteoretiskt tänkande i sin handledning. 

Observationer gjorda på personalen i ett arbetslag kan få ligga som grund för handledningen 

för att visa att vad de gör eller inte gör har betydelse. 

 
 
 
Sammanfattning frågeställning 1: Hur uppfattar specialpedagogen handledningens syfte? 

 
Specialpedagog A och D menar att handledningens syfte är att personalen utvecklar sitt 

förhållningssätt, sitt bemötande och sina attityder gentemot barnen. När handledningen 

synliggör personalens arbetssätt, hjälper varandra att se och reflektera på sitt arbete, kommer 

det att påverka arbetet med barnen. 

 

Specialpedagog B och E skiljer på grupphandledning och enskild handledning. 

Grupphandledningen syftar till att stärka arbetslagskänslan och specialpedagogerna ser till 

personalgruppens behov i handledningen. I enskild handledning är syftet att det enskilda 

barnets behov ska styra handledningens inriktning. 

 

Specialpedagog C betonar känsloupplevelsen vid handledning. Syftet är att ge en positiv 

känsla av meningsfullhet och delaktighet för de närvarande i handledningen. 

 

Fyra av specialpedagogerna svarar på vilka teorier som ligger till grund för samtalen. Två 

säger sig vara inspirerade av Vygotskijs teorier om lärande, en anger systemteori som grund 

för handledningssamtal och den fjärde har samspelet mellan människan och dess omgivning 

som teoretisk bakgrund i sitt arbete. 
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5.2 Frågeställning 2 
 

För att få svar på den andra frågeställningen ”Hur uppfattar specialpedagogen sin 

handledarroll”? hade vi följande frågor i vår frågeguide: 

• Kan du beskriva din handledarroll? 

• Hur förbereder du dig inför ett samtal? 

• Hur leder du ett samtal? 

• Vilka förväntningar upplever du att det finns på ett handledningssamtal? 

 
 

Specialpedagog A utgår i handledningen från det personalen arbetar med. Ser i 

handledningen möjligheterna att stötta personalen i det de gör, men också att ge dem förslag 

på metoder och arbetssätt att prova på.  
Alltså man kan jobba dels med det de redan har, ibland kan det kännas så att, varför behövde jag åka hit, 
för de har en massa egna tankar om hur de kan jobba med det här. Och då kan jag bara säga att det låter ju 
jättebra, prova det. Så är de jättenöjda och tycker att de fått väldig hjälp. 

 

Vidare ser inte specialpedagogen sin handledarroll som någon expertroll, snarare som en 

arbetskamrat med mycket erfarenhet att dela med sig av. Ändå betonas här vinsten av att ha 

det utifrånperspektiv som fås då man är neutralt placerad i ett område och att inte har 

personliga relationer med de handledda. 
I och med att man finns med i många sammanhang blir man inte en laddad person om man tänker, utan 
man blir nästan lite arbetskamrat, fast man bara träffas någon gång ibland. 

 
 
 

Specialpedagog B beskriver två roller med olika inriktning och använder sin person och de 

teoretiska kunskaperna på olika sätt beroende på vilken sorts handledning det är. När 

specialpedagog B handleder i en grupprocess läggs fokus på att leda samtalet efter gruppens 

behov och att ställa tydliggörande frågor. 
Det är ju så, det är ju deras behov, gruppens behov som styr. Och det har man ju lite svårt att få till om 
man inte har beställt handledning och har en samtalsledare. Då blir det lätt att man på något sätt 
prioriterar andra saker, man pratar inte om det man ska och så vidare. 

 
Den andra rollen är när handledningen gäller frågor kring ett barn. Då får handledningen mera 

utformningen som ett pedagogiskt samtal. Här ger specialpedagog B personalen verktyg för 

arbetet med eleven och förstärker det personalen redan gör.  
Men däremot kan ju jag som handledare synliggöra och locka fram eller plocka fram de kunskaper som 
läraren, personalen har. Det är ju min roll. Och sedan handlar ju det om förhållningssätt och det är ju inte 
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så olikt om det är förskola eller skola eller vad det nu är för någonting, alltså ett specialpedagogiskt 
förhållningssätt till en elev som behöver, är i behov av särskilt stöd till exempel. 

 

Rollen innebär också att förmedla kunskap om funktionshinder och specialpedagogiska 

metoder. Då kan man uppfattas som expert. 
Det är svårt alltså, jag tror ju att man faktiskt uppfattas som expert ibland…tyvärr kanske man ska säga. 
Och ibland så sitter jag ju inne med kunskapen naturligtvis som inte de har och då delar jag ju med mig av 
den. 
 
Ibland tror jag att man kommer ut lite som expert och ibland är det någon annan roll. Det är så väldigt 
olika tror jag. Men det …förväntningarna är ju att det är någon som ska komma ut och hjälpa oss att lösa 
det här, så….  

 
 

 

Specialpedagog E ser vikten av att vara en utomstående som kan ge impulser till personalen. 

I rollen ingår det att vara en lärare som styr upp och strukturerar handledningssamtalen 

särskilt i stora handledningsgrupper. 
Det är lättare om någon kommer utifrån och styr och ställer. Och så tycker de att jag kan en del saker som 
de kan ha nytta av ibland och det kan det ju vara. För utbildningen har gett en del som man kan belysa, 
jag får ju impulser från andra skolor, idéer och så där. 

 
Specialpedagogens roll är att ge råd och stöd till personal vid handledning kring enskilda 

elever. Här kan specialpedagogen vara konkret och kan ge personalen ett råd- och stödhäfte 

vid handledningen att prata kring. 
Man kan frågeledes liksom få personal själva att fundera vad man kan göra kanske, man kan ge råd och 
stöd men man kan inte lösa det, oftast inte. 
 
…alltså råd och stödhäfte…..och så anpassar jag det efter den eleven och så nästa gång vid 
handledningstillfället brukar jag ha med det. Så får de behålla det, så pratar vi om just varje punkt. Då är 
det något konkret att komma med, då brukar det kännas bättre.  

 
 
 

Specialpedagog C menar att det är viktigt att bli trygg i sin egen roll och hitta sitt eget sätt att 

handleda på. Det är viktigt att skapa ett förtroende hos dem man ska handleda. De yttre 

förutsättningarna, som att tydliggöra vad specialpedagog C menar med handledning, hur det 

ska gå till och praktiska ramar för handledningen, är också delar i specialpedagogens roll. 
Det där är en balans för det handlar om att skapa ett förtroende och då gäller det att ha en balans i hur 
mycket kan jag göra avkall på skolboken. Alltså hitta sin egen väg och det är där som man märker efter 
ett tag att vi är olika som handledare. 

 
….men alltså en stor del av det första handledningstillfället går åt till att göra upp vad jag menar att 
handledning är, jag pratar om rundor, jag pratar om rummet vilken betydelse det har, att det är viktigt för 
mig, pratar om att mobiltelefoner ska stängas av. Är de inte av så ska man tala om varför de är på eller att 
de är på i alla fall. Att vi pratar om tiden, kontinuiteten, att nu sitter vi här och att vi inte lämnar rummet 
och går ut och börjar kopiera och också vad min roll är. 
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Specialpedagogen påpekar vikten av att i sin roll alltid ha ett handledande synsätt, oavsett om 

det är en planerad handledning eller ett spontant möte med personal. 
Jag ser ju egentligen min uppgift att varje möte med en annan människa som jag har i min profession är i 
någon form handledande, alltså att ha det här handledande sättet i att ställa frågor, att vara observant, att 
försöka se processer, att skapa relationer. Så det har jag i varje möte även om det formellt inte står 
handledning i min almanacka, utan om jag stöter på någon på gården. 

 
 
 
Specialpedagog D säger att i sin roll som handledare tar handledaren ansvar för att samtalet 

förs framåt och att alla deltagare är delaktiga. Det kan innebära svårigheter om deltagarna i 

gruppen är för många. Specialpedagogen måste också avgöra var de handledda befinner sig i 

en fråga och utgå därifrån. 
Man hinner inte med spelet, alltså vi var sex igår (skratt) och en del var ganska spontana och man känner 
att man har fullt sjå att hålla koll på vem som ska prata. Och också tänka nästa steg, se till att alla är med, 
se till att hålla tråden, vad är viktigt. Jag måste också ha min egen analys i huvudet samtidigt som jag 
lyssnar och föra lite små korta anteckningar. Så det är ju ganska komplext om det ska bli någonting av det 
så att säga. 
 
…jag måste ju möta min personal där de är eller där jag möter dem. Jag kan ju inte ställa för högt ställda 
mål eller krav när jag kommer, utan jag måste lyssna, befinna mig där de är och sen så jobba vidare 
utifrån att alla måste ju få plats, bli hörda och så. 

 
 
 
Sammanfattning av frågeställning 2: Hur uppfattar specialpedagogen sin handledarroll? 
 
Specialpedagog A ser sig mer som en arbetskamrat till de handledda, än expert. Det är viktigt 

att stötta personalen i det de gör men också att ge konkreta råd att arbeta utifrån.  

 

Specialpedagog B och E anser att de blir betraktade som experter ibland då det i rollen ingår 

att ge råd och stöd så de handledda får konkret hjälp. Specialpedagog E liknar sin 

handledarroll vid en lärarroll, där uppgiften är att strukturera handledningssamtalen.  

 

Specialpedagog B och D beskriver sig som ledare av samtalet men betonar vikten av att utgå 

från personalens upplevelser av handledningens innehåll.  

 

Specialpedagog C menar att det är viktigt att vara tydlig och hitta sin egen metod av 

handledning samt bli trygg i sin roll som handledare. 
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6  Diskussion  
 
I detta avsnitt diskuterar vi först resultatet som framkommit av intervjuerna, kopplat till den 

litteratur vi studerat. Vi diskuterar sedan metod och tillvägagångssätt. Därpå avslutas vårt 

arbete med egna reflektioner och våra tankar om framtida forskning. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Vi har studerat litteratur om handledning, läst rapporter och avhandlingar och gjort fem 

intervjuer med specialpedagoger som praktiserar handledning i sitt arbete. Var för sig utgör 

dessa en liten del i vår studie men tillsammans bildar de en helhet. En helhet där varje liten 

del har betydelse. Vi har valt systemteorin som förståelsegrund för vårt arbete, då vi menar att 

alla mellanmänskliga relationer som finns i handledningssituationer likväl som i 

verksamheten med barn, har betydelse. Vi påverkar och påverkas hela tiden i kontakten med 

varandra. 

 

6.1.1 Teoretiska utgångspunkter i handledningssamtal 

Frågan om vilken teoretisk utgångspunkt specialpedagogerna har i sina samtal ställdes med 

avsikt att få kunskap om ifall olika handledningsteorier var förankrade hos de intervjuade och 

om det i så fall påverkade deras syn på handledning. Det sker utveckling, menar Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman (2005) när handledaren använder sin teoretiska kunskap och 

pedagogen belyser en fråga och de möts i en pedagogisk process. Vi ser att hos de intervjuade 

har inte handledningsteorierna någon framskjutande ställning. Vad kan förklaringen vara till 

att de flesta av specialpedagogerna inte ger tydliga uttryck för sin teoretiska bakgrund? 

 

Specialpedagog A och C anser vi vara relativt klara över sina teoretiska utgångspunkter. C 

uttrycker själv sin plattform som systemteoretisk medan A talar mycket om helhetsperspektiv, 

socialt samspel och relationernas betydelse. Detta resonemang anser vi kan kopplas till 

systemteoretiskt tänkande. Bladini (2004) menar att de centrala begreppen i systemteorin är 

helhetsperspektivet, relationer och cirkulära processer. Specialpedagogerna D och E uttrycker 

sig inte i teoretiska termer. Trots det kan vi ändå skönja i samtalen att de använder vissa 

begrepp, som kan visa på att de har någon form av teori i grunden. De framhåller bland annat 

Vygotskijs teorier om lärandet. Det framgår av intervjuerna att de båda varit på fortbildning 

och tagit del av dessa teorier nyligen. Intresset för Vygotskij kan förklaras härifrån. 
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Specialpedagogerna har olika grundutbildningar och olika påbyggnadsutbildningar. Kan det 

avgöra vilken teorianknytning de har? De specialpedagoger som använder Vygotskij som 

utgångspunkt i sin handledning har grundskollärarbakgrund. Vi ser dock inte några stora 

skillnader i svaren som skulle kunna skilja dem från varandra ur ett utbildningsperspektiv.  

 

6.1.2 Specialpedagogens syfte med handledning 

Syftet med all handledning anser, Näslund (2004), är att den ska vara utvecklande och lärande 

och att reflektion, säkerhet och kunskap, i yrkesrollen ska bli bättre. I samtalen tillsammans 

med varje specialpedagog framkommer var och ens syfte med handledning. När vi har tolkat 

och analyserat intervjuerna ser vi att specialpedagogerna visar på olika uppfattningar om 

syftet på handledning. Vad kan det bero på att specialpedagogerna uppfattar syftet på olika 

sätt? 

 

A och D:s syfte är att handledningen startar ett förändringsarbete där personalen genom att 

reflektera över sin yrkespraktik utvecklar sitt synsätt på det enskilda barnet. D betonar de 

cirkulära frågorna som en påverkansprocess för att se eleven i relation med andra. Här ser vi 

att specialpedagogen i samtal om syftet nämner teoretiska termer som visar att D knyter ihop 

teori och praktik. Detta överensstämmer med Näslund (2004) som menar att handledning är 

en pedagogisk metod där målet är att kunna samordna teoretisk kunskap med praktisk 

kunskap. Specialpedagogerna A och D:s syfte är lika vid enskild handledning som vid 

grupphandledning. Här ser vi en skillnad mellan specialpedagogerna. B och E betonar olika 

syften beroende på handledningsmetod. Vid grupphandledning är deras syfte kommunikation 

och samarbete mellan personal och att stärka yrkesrollen och vid enskild handledning är det 

barnets behov som styr handledningen. I litteraturen ser inte vi någon skillnad i syfte på 

handledningsmetoderna utan Bladini (2004) betonar att för pedagoger är handledning ett 

verktyg för att få förändring och reflektion och att det är handledarens ansvar att skapa rum 

för reflektion. Vi menar att orsaken till att syftet skiljer sig mellan de fyra pedagogerna inte 

behöver bero på att de tycker olika utan att fokuseringen i arbetet är annorlunda. Vi vet att B 

och E handleder mycket i grupprocesser vid nystart av skolor, ny sammansättning av 

arbetslag och personalgrupper, medan A och D, vilket vi antar, kan ha mer enskild 

handledning än grupphandledning.  
 

Vi finner det intressant att det kommer fram olika uppfattningar om syftet med handledning 

under intervjuerna. Specialpedagogerna har olika utformningar på sina tjänster och det skiljer 
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dem emellan hur mycket handledning de har. Kan det vara en orsak till att de uttrycker olika 

syfte med handledning? Specialpedagog C:s syfte är att få varje handledningstillfälle 

meningsfullt och positivt för deltagarna, där alla måste vara delaktiga för att det ska ske ett 

utvecklingsarbete. Hammarström-Lewenhagen och Ekström (2002) poängterar att 

handledningen alltid ska ske på de handleddas villkor, eftersom det är deras yrkespraktik som 

handledningen handlar om. Precis som specialpedagog C menar skriver författarna att 

pedagogen ska handledas av egen fri vilja, för att känna att det är meningsfullt och hanterbart. 

Det framgår inte om specialpedagogen ser någon skillnad på grupphandledning och enskild 

handledning. 

 

Vi uppfattar att flera av de intervjuade anser att reflektion är viktigt för att det ska ske en 

utveckling för de medverkande. Det överensstämmer med den litteratur vi har läst. Handal 

och Lauvås (2000) menar att handledningen ska bidra till att den handledde får ett 

reflekterande synsätt att använda och utveckla i sin praktik. Likaså betonar flera av 

specialpedagogerna handledning som ett förändringsarbete, som också har förankring i 

litteraturen. Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2005) skriver att handledning är ett verktyg 

för kompetensutveckling och skolutveckling där aktuella frågor diskuteras som berör 

yrkeskompetensen och verksamhetens utveckling. Däremot diskuterar litteraturen 

skolledarens roll i handledningen, men ingen av specialpedagogerna nämner om skolledaren 

har någon del i utformningen av handledningen. Det kan bero på att det är så eller att vi i våra 

intervjufrågor inte lyckades komma in på det. 

 

Vi menar att specialpedagogernas skilda uppfattningar om syftet med handledning antagligen 

inte beror på deras utbildningsbakgrund. Specialpedagog A och D, som uttrycker ganska lika 

syfte, har olika utbildningar och detsamma gäller B och E. Att deras tjänster har olika 

utformning och därmed olika mycket handledning skulle kunna vara en förklaring, men 

specialpedagog D och E som uttrycker skilda syften har likvärdig tjänst. Skillnaderna att se på 

grupphandledning och enskild handledning kan vara att de har mer eller mindre enskild 

handledning och grupphandledning i sin tjänst. Specialpedagogens erfarenhet, vad de lägger 

tyngdpunkten i sina arbeten och personalens behov kan också vara faktorer.  

 

6.1.3 Specialpedagogens handledarroll – från arbetskamrat till expert 

I intervjuerna ser vi att specialpedagogernas roll som handledare varierar från att vara 

arbetskamrat till expert. I litteraturen beskriver Gjems (1997) handledaren som innehavare av 
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den starkaste positionen och som ska utmana deltagaren till förändring. Vi uppfattar att tre av 

specialpedagogerna ser sin handledarroll relativt lika medan två ser rollen ur ett annat 

perspektiv. Vad kan det bero på? 

 

Vi ser likheter mellan specialpedagog A, C och D, som i intervjuerna betonar relationerna till 

de handledda. C vill skapa ett förtroende hos de handledda. A vill mer likna sin roll som 

arbetskamrat, men vill inte ha personliga relationer utan ha sin arbetsplats neutralt placerad. I 

handledarrollen vill D avgöra var de handledda befinner sig och föra samtalet därifrån. B vill i 

sin tur, precis som D, utgå från gruppens behov, men till skillnad från de andra använda sig av 

olika roller. Enskild handledning får formen som ett pedagogiskt samtal och vid 

grupphandledning blir rollen att vara ledare av samtalet. Vi uppfattar att specialpedagog E, till 

skillnad från de tidigare, ibland ser sin roll som en lärarroll och då framförallt i 

grupphandledning, just för att uppgiften är att strukturera handledningssamtalen och att ge råd 

och stöd utifrån gruppens behov. E och även B menar att det kan vara svårt att komma ifrån 

expertrollen när råd och stöd ges i den enskilda handledningen. Vi uppfattar att våra 

tolkningar av specialpedagogerna A, C och D:s roller överensstämmer med litteraturen. 

Hammarström-Lewenhagen & Ekström (2002) anser att förutsättningen för att yrkespraktiken 

ska utvecklas är att det finns en bra relation mellan de handledda och handledaren. När B och 

framförallt E menar att de hamnar i en expertroll eller lärarroll kan vi se att litteraturen inte är 

helt överens med dem. Gjems (1997) säger att gruppen och handledaren ska vara jämlika i 

kunskaperna om den egna professionen, där kunskapssynen måste tydliggöras, annars kan 

relationen mellan deltagare och handledare lätt bli en lärar-elev relation. Om specialpedagog 

E har gjort klar sin kunskapssyn för gruppen och likaså gruppen sin kunskapssyn för 

handledaren, blir lärarrollen mindre utmärkande då? Vi uppfattar att specialpedagogen ser sin 

lärarroll som en hjälp att strukturera upp handledningssamtalet, eftersom E ibland har stora 

handledningsgrupper. 

 

Specialpedagogerna verkar klara över sina roller. Vi anser att det är ett stort spann mellan A, 

som nästan betraktar sig som en arbetskamrat, och B och E som nästan betraktas som 

experter. Vi tolkar att det många gånger är lättare att vara expert för att bli accepterad av 

skolledare och pedagoger. Rollen som handledare ses ibland som diffus i verksamheterna om 

den inte preciseras av specialpedagogerna. Handal & Lauvås (2000) menar att det är viktigt 

för handledaren om rollen ska bli accepterad, att hon själv formar sin roll och kan motivera 

varför hon har valt sin utformning. 
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6.2 Metoddiskussion 
 
Från våra fem intervjuer fick vi ett stort empiriskt material att bearbeta. Det har gett oss en 

djupare förståelse för specialpedagogens handledande arbetsuppgifter i stort. Däremot fann vi 

att det resultat som svarade på våra frågeställningar blev mindre än vi förväntat. Det menar vi 

kan bero på att våra frågor i intervjuguiden inte var tillräckligt preciserade och att vi har liten 

erfarenhet av intervjumetoder.  

 
6.2.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet med denna studie har varit att studera specialpedagogens syn på handledning i 

litteraturen och genom en kvalitativ intervju med reflexivt inslag. Att välja en intervju med 

halvstrukturerade frågor var ett ganska självklart val av oss. Vår uppgift har varit att se 

världen genom deltagarens ögon och lägga vikten vid hur en individ tolkar och uppfattar sin 

sociala verklighet (Bryman 2001). Vi anser att valet av en kvalitativ metod var relevant för 

denna studie. Formen av intervju passade vår studie, dels för att vi kunde bygga vidare och 

reflektera på det vi samtalade om tillsammans under intervjun och för att det gav oss mycket 

intressant kunskap om handledning.  

 

Om vi valt en kvantitativ metod med strukturerade frågor tror vi att möjligheten att ställa 

följdfrågor blivit mindre, eftersom det i en strukturerad intervjuform ska ställas samma frågor 

till de intervjuade. En kvantitativ metod skulle inte ge lika djupa svar som i en kvalitativ 

metod, där det finns möjligheter att reflektera på det som sagts. Fördelen med att ha använt en 

kvantitativ metod kunde vara att materialet hade blivit generaliserbart. Det var inte syftet med 

vår studie utan det var viktigare för oss att se variationerna hos de intervjuade, att ställa frågor 

om en företeelse, för att se om vi fick olika svar (Starrin 1994). 

 

Reflekterandet och tolkandet har följ oss under hela arbetet och bidragit med många 

diskussioner. Vi kände många gånger av det som Thomsson (2002) beskrev som en 

vågrörelse. När våra tankar, där vi hade med oss skilda erfarenheter, blandades med den 

intervjuades och tvärt om, bildades det kunskap, som skapade nya frågor istället för givna 

svar. Att fullt ut göra reflexiva intervjuer kändes övermäktigt, eftersom vår erfarenhet av 

forskning och att göra intervjuer är liten men vi menar att det under intervjuerna skedde ett 

utbyte av synsätt och åsikter mellan oss alla i samtalen. 
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6.2.2 Urval och etik 

I början av vår studie diskuterades hur vi skulle gå tillväga med vårt urval. Vi kunde välja 

mellan att intervjua specialpedagoger i kommuner längre bort, för att få ett bredare urval till 

våra intervjuer, eller att välja specialpedagoger som arbetar i närliggande kommuner. Vi 

gjorde ett bekvämlighetsurval (Bryman 2001) och valde specialpedagoger som fanns i några 

olika kommuner i vår närhet. Vi fann det viktigt och meningsfullt för vår studie att ta med en 

för oss bekant person, eftersom personen hade kunskap som vi ville ta del av. Skulle studien 

göras om idag skulle vi dock söka oss geografiskt längre bort för att minimera risken att de 

intervjuade känner igen varandra. Vi har hela tiden under arbetet noga övervägt anonymiteten. 

Vi har utlämnat all information som kan visa vem som är vem av respondenterna. Det finns 

ändå risker att de känner igen sig själva och varandra. Specialpedagoger är en liten 

yrkesgrupp, där nätverk mellan dem gör att de har god kännedom om varandra. Detta kan i en 

studie som denna leda till negativa konsekvenser om vi som forskare inte är noga med 

anonymiteten.  

 

Vi anser att vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003). De gånger kontakt 

har tagits med våra respondenter har vi informerat om studien och vad den innebär. 

Anteckningar och kassettband från intervjuerna kommer, precis som respondenterna blivit 

lovade, att förstöras direkt efter uppsatsens godkännande.  

 

6.2.3 Intervjuguide och genomförande 

Meningen med vår intervjuguide var att den skulle hjälpa oss så vi kunde forma intervjun som 

ett samtal. Frågorna om organisationen fungerade bra som öppning på samtalen. Däremot var 

inte alla frågor om handledning relevanta för vår studie. Frågorna om hinder och 

förutsättningar för god handledning tyckte vi inte hörde ihop med vårt syfte och de hade inte 

behövt vara med. Inte heller frågan om de får egen handledning. Teorifrågan kändes svår för 

de intervjuade att direkt kunna svara på, men för oss var den viktig för att få fram vilken syn 

specialpedagogerna har på handledning. Frågan om deras utbildning och erfarenhet valde vi 

att lägga sist för att fokus skulle ligga på deras egna uppfattningar av sitt handledningsarbete 

och inte på vilken utbildning de hade. 

 

Vi var båda med vid alla intervjuer för att komplettera varandra. Fördelar med detta menar 

Thomsson (2002) är att intervjuarna kan dela upp intervjun mellan sig och fokusera på olika 

saker. Innan första intervjun gjordes bestämde vi att den som inte hade ansvaret för intervjun 
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skulle vara tyst och iaktta till slutet av samtalet, för att då komma med frågor som inte hade 

kommit med. Gången blev inte sådan utan redan tidigt i samtalet kom det tilläggsfrågor från 

den som inte var ansvarig. Detta föll sig naturligt och vi ansåg att vi hanterade det bra. Det 

som hände ibland var att det kunde komma frågor från den andra när själva intervjuaren inte 

var färdig med sitt ämne, att vi avbröt den andres tankekedja. I början var vi rädda för 

tystnaden, men lärde oss efterhand att tystnad var bra för oss alla tre, för att få tillfälle till 

reflektion på det som sagts tidigare. En nackdel med att vara två när den intervjuade är ensam 

är maktpositionen, menar Thomsson. Den intervjuade kan känna sig i underläge och 

Thomsson anser att man bör vara två intervjuare endast i undantagsfall. Hur den intervjuade 

kände sig är svårt för oss att avgöra. Vi uppfattade att det kändes avspänt och trevligt. Innan 

intervjun började var det alltid lite småprat och när intervjun sattes igång kändes det bra att ha 

frågor om organisationen, för att komma igång och för att få bort eventuell nervositet. Alla 

fem specialpedagoger har lång erfarenhet och upplevdes vara säkra i sin roll att bli 

intervjuade. Vid en framtida studie kan frågan om maktförhållandet vid intervjun vara 

intressant att ställa till respondenten. 

 

6.2.4 Bearbetning, analys och tillförlitlighet 

Bearbetningen och analyserandet av intervjuerna var en process som gav oss mycket kunskap. 

Inte bara kunskap om handledning utan genom att vi har lyssnat, diskuterat och reflekterat och 

gjort det många gånger, har vi lärt oss att det vi hör från en annan person kan betyda något 

annat än vad vi trodde från början. Genom att tillsammans och enskilt tolka och diskutera 

intervjuerna tycker vi att vi har bearbetat intervjuerna på ett för oss lärorikt sätt. Detta beror 

mycket på att vi har transkriberat våra intervjuer och på så vis arbetat med dem mycket, där 

samtalston, pauser och betoningar med mera framkom tydligt. Trots att våra kunskaper om 

reflexiva intervjuer inte är stora, kan det ha bidragit till att tolkningen har blivit annorlunda än 

om vi inte hade studerat det. 

 

Vi hade uppnått en högre validitet i studien om vi låtit de intervjuade läsa och ge återkoppling 

på de tolkningar vi gjort av intervjutexten. Av tidsbrist valde vi bort detta. Inte heller går det 

att dra några generella slutsatser av resultatet då det endast ingår fem respondenter i 

undersökningen.  



 31

6.3 Avslutande reflektioner 
 
I vår studie tycker vi att vi sett specialpedagogens syn på handledning gå hand i hand med den 

uppfattning litteraturen har. Det har inte framkommit några resultat som inte går att hänvisa 

till den tidigare forskning vi tagit del av inför och i studien. Att specialpedagogerna uppfattar 

syftet med handledning på olika sätt men ändå inom ramen för vad litteraturen säger, tror vi 

beror på att de i stor utsträckning formar sin egen arbetssituation. Arbetar specialpedagogen i 

ett handledningsteam med enbart handledning som arbetsuppgift utvecklar han/hon en 

spetskompetens inom det området. Då ser just den specialpedagogen syftet med handledning 

utifrån sin arbetssituation. Är arbetet i ett resursteam, där man gör pedagogiska kartläggningar 

med uppföljande samtal för personalen, kan den specialpedagogen se de tillfällena som 

gynnsamma handledningssituationer. Om specialpedagogens arbetsuppgift är att driva projekt 

inom verksamheten kan han/hon se syftet med handledning ur en annan synvinkel. Vänder 

man sig enbart mot förskolan eller har man både skola och förskola i sitt arbetsområde kan 

handledningens syfte uppfattas på skilda sätt och så vidare. Vi menar dock att den grundsyn 

alla fem specialpedagoger har är att de genom handledning ger möjligheter att stärka 

personalens yrkeskompetens och att det i sin tur gynnar barn i behov av särskilt stöd.  

 

Specialpedagogyrket är relativt nytt och vi tycker att rollen som specialpedagog många 

gånger är oklar. Vi ser i vår studie att specialpedagogerna har olika roller och därför vore det 

intressant att studera specialpedagogens roll mera ingående. Hur vill specialpedagogerna att 

deras profession ska utvecklas i framtiden? Vi har av vår studie förstått att en del 

specialpedagoger medvetet håller distans till personalen på förskolan och skolan. De 

medverkar inte på personalfester och dylikt. Några menar att det till och med kan vara 

negativt att dricka kaffe tillsammans med personalen, för att man då inte längre är en neutral 

person i handledningssamtalen. Kan vi vara arbetskamrater med dem vi handleder eller ska vi 

vara experter för att på så vis lättare få acceptans eller kan vi få det ändå? Vi tycker att det är 

ett intressant tema för fortsatt forskning. 

 

Intervjuerna har gett oss mycket kunskap som ligger utanför innehållet av den här studien. Det 

har varit ett intressant och stimulerande arbete. De fördjupade kunskaper vi fått om 

specialpedagogens syn på handledning bär vi med oss ut i yrkeslivet. 
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Bilaga  
 
Frågeguide till intervjun  

 

Organisation 

• Vilken typ av anställning, hur ser organisationen ut? 

• Arbetsuppgifter. Hur stor del ägnas åt handledning? 

• Kan du beskriva olika sorters handledning i förskola/skola? 

 

Handledning 

• Kan du beskriva din handledarroll. 

• Hur förbereder du dig inför ett samtal?  

• Hur leder du ett samtal? 

• Vad lägger du fokus på/vad är viktigt i ett samtal? 

• Vad vill du uppnå med samtalet? Vad är ditt mål? 

• Vilken teoretisk utgångspunkt utgår du från i dina samtal?  

• Vilka förutsättningar behövs för att god handledning ska kunna genomföras? 

• Vilka hinder finns? 

• Vilka förväntningar upplever du att det finns på ett handledningssamtal? 

• Vilken handledning får du själv som specialpedagog?  

 

Bakgrund 

• Vilken utbildning, kurser i handledning? Erfarenhet av handledning? 
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