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Sammanfattning 

I inledningen till denna uppsats framkommer det att begreppet handledning är mångtydigt och 

svårdefinierat. Denna studie har kommit till genom vårt intresse av och insikt om handledning 

som ett värdefullt verktyg för förskolans och skolans pedagoger. Vi har också insett 

handledningens komplexitet. Specialpedagogens handledningsuppdrag finns inte preciserat i 

något dokument, vilket har till följd att handledningsbegreppet kan tolkas på många olika sätt. 

Vi har intervjuat några specialpedagoger med vidareutbildning i handledning. Syftet har varit 

att få en inblick i dessa specialpedagogers uppfattning både om specialpedagogiska 

programmets utbildning och vidareutbildningen i handledning, deras syn på handledning och 

dess syfte samt deras syn på den egna kompetensen som handledare. 

 

I avsnittet Bakgrund har vi för att försöka klargöra begreppet handledning tagit del av 

förordningar och kurslitteratur både från det specialpedagogiska programmets utbildning och 

från handledarutbildningen ”Grupphandledning – specialpedagogen och gruppen” samt 

Bladinis och Sahlins doktorsavhandlingar.  

 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med sex specialpedagoger. Bland dessa råder en 

villrådighet beträffande specialpedagogens handledningsuppdrag. I diskussionsdelen 

framkommer vår tolkning att de intervjuade specialpedagogerna anser att de inte fått en 

tillräcklig kompetens att handleda från det specialpedagogiska programmets utbildning utan 

har känt sig tvungna att skaffa sig ytterligare handledningsutbildning. Av detta drar vi 

slutsatsen att delkursen i handledning på det specialpedagogiska programmet bör få större 

utrymme i utbildningen. 
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1. Inledning 

Många och skiftande är kommentarerna vi hört under vårt verksamma yrkesliv som 

pedagoger. 

- Man räcker aldrig till. 

- Han är omöjlig idag. 

- Nu har den där mamman ringt igen. Det känns aldrig bra efter våra samtal.  

- Hur ska jag bemöta detta barn? 

- Idag blev jag så fruktansvärt arg på en elev, och jag mår så dåligt av det. 

Frustrationen bland förskolans och skolans pedagoger är stor emellanåt. Hur ska de bli hjälpta 

att se möjligheter i stället för omöjligheter? Vad finns att tillgå? Margareta Normell (2002) 

menar att handledning är ett hjälpande verktyg som kan stödja pedagogerna att ”upprätthålla 

ett professionellt förhållningssätt” och därigenom klara av att hantera sin frustration. 

Förskolan och skolan är en  

värld där många växande människor ska formas, och därför är det nödvändigt att växande sker även hos 
de vuxna (Wahlström 1996, s 9). 

  

Enligt förordning SFS 2001:23 (bilaga 1) ska specialpedagogen vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare efter att ha slutfört utbildningen på det specialpedagogiska 

programmet. I utbildningen ingår en delkurs ”Kommunikation och samtal” på fem poäng, 

vilken syftar till att ge kunskap i att handleda. Handledning i ett yrkesmässigt sammanhang är 

enligt Per Lauvås, Kirsten Hofgaard Lycke & Gunnar Handal (1997) ett viktigt komplement 

till annan pedagogisk verksamhet. För att kunna ge sådan handledning förutsätts att 

handledaren har kompetens att handleda (Tveiten 2000). Sidsel Tveiten (2000) menar att det 

gäller både formell och reell kompetens. Efter att ha läst litteratur som ingår i delkursen och 

ytterligare relevant litteratur har vi blivit medvetna om att det krävs stor kunskap hos 

handledaren för att en utveckling ska ske hos den som handleds. Har den nyutbildade 

specialpedagogen tillräcklig kompetens för att kunna ge handledning till pedagoger i 

förskola/skola? Vi har vänt oss till några specialpedagoger som också har vidareutbildat sig i 

handledning något eller några år efter sin specialpedagogexamen för att ta del av deras 

uppfattningar.  
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1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa det komplexa område som handledning är. Det görs 

genom att ta reda på hur kompetenta några specialpedagoger uppfattar sig vara som 

handledare eller kvalificerade samtalspartner efter avslutade utbildningar. 

1.2 Forskningsfrågor 

Vilken syn har specialpedagogerna på de båda utbildningarnas innehåll när det gäller 

handledning? 

Vilken syn har specialpedagogerna på sin kompetens som handledare efter respektive 

utbildning? 

Hur uppfattar specialpedagogerna syftet med handledning på de båda utbildningarna? 

 

2. Begreppsförklaring 

Fortsättningsvis kommer vi i uppsatsen att benämna  

- delkursen ”Kommunikation och samtal” 5 poäng på det specialpedagogiska programmet 

med grundutbildningen och  

- utbildningen ”Grupphandledning – specialpedagogen och gruppen” med vidareutbildningen.  

Handledning som begrepp har bara ett ord i svenska språket men flera betydelser, vilket 

bidrar till den oklarhet som råder omkring vad handledning är och syftar till i olika 

sammanhang. Vi jämför med engelska språket, där flera begrepp förklarar vad handledning 

riktas mot. Några av dessa begrepp är councelling, som kännetecknar en terapeutisk 

inriktning; supervision, som används bl a för uppsatshandledning; coaching, som används för 

att stötta en person i en viss riktning; facilitating, används i sådana sammanhang där 

handledning förknippas med utmanande frågor; guiding, som mer betecknar vägledning 

(Lendahls Rosendahl/Rönnerman 2002). För oss är begreppet handledning mångtydigt från 

den litteratur vi stödjer oss på, men vi kommer ändå att använda det begreppet i denna 

uppsats. Vår tolkning står för en processutvecklande pedagogisk handledning, som 

specialpedagoger ger till förskolans/skolans pedagoger i syfte att stärka pedagogerna i sin 

yrkesroll,  

att lyfta fram kunskaper som finns i själva handledningsgruppen och göra deltagarna medvetna om den 
kunskapspotential som de faktiskt själva har (Gjems 1997, s 99).  
 

De intervjuade benämner vi informanter i resultatredovisningen. I diskussionen benämns de 

specialpedagoger.  
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Vid enskild handledning handleds en person och vid grupphandledning handleds en grupp på 

vanligtvis 5-8 personer. Det kan vara ett arbetslag eller någon annan gruppkonstellation, t ex 

en yrkesgrupp inom en förskola/skola eller från olika förskolor/skolor.  

Vi syftar på lärare när vi använder ordet pedagog, och när vi menar specialpedagog skriver vi 

specialpedagog. 

Handledning på handledning innebär att en kompetent lärare efter en handledningssituation 

ger feed-back, möjlighet till reflektion och stöd till den som handleder. 

Med kompetens menar vi behörighet, duglighet, förmåga och kvalificerad likställer vi med 

kompetent.  

 

3. Utbildningarna  

Här följer en kort presentation av de båda utbildningarna som är aktuella i denna studie. 

3.1 Delkursen ”Kommunikation och samtal” på specialpedagogiska programmet 

I en kursbeskrivning inför denna delkurs finns att läsa följande: ”Delkursen belyser 

kommunikation och samtal utifrån olika perspektiv. Mot denna bakgrund behandlar delkursen 

färdigheter för att vara en kvalificerad samtalspartner i lärarlag, arbetsenheter och i kontakten 

med föräldrar. Sådana samtalssituationer kommer också att spelas in och diskuteras i grupper 

med avseende att öka den egna förmågan att på ett reflekterande sätt kunna förhålla sig till 

olika kommunikationssituationer.” 

 

I kursen ingår bl a litteratur av Margareta Normell (2002) och Lauvås/Hofgaard 

Lycke/Handal (1997). Fokus sätts emellertid på Lauvås/Hofgaard Lycke/Handals 

handledningsmetod. Utifrån den görs handledningsövningar vid tre tillfällen på en arbetsplats. 

Metoden bygger på kollegahandledning och är på ett tidigt stadium lösningsfokuserad, vilket 

innebär att gruppmedlemmarna delger varandra var sitt problem. Sedan väljs ett av problemen 

ut, som gruppmedlemmarna ger lösningar på. Det är upp till sakframställaren att förkasta eller 

anta förslaget/förslagen.  

 

3.2 Ettårig utbildning ”Grupphandledning – specialpedagogen och gruppen” 

Det som vi benämner vidareutbildningen är en ettårig kurs i yrkesmässig grupphandledning 

”Grupphandledning – specialpedagogen och gruppen” i kommunal regi. Lärare var Olle 

Olsson från Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Handledningens 
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huvudmål är enligt denna utbildnings kursbeskrivning att utveckla och vidareutveckla den 

professionella yrkesmässiga kompetensen. Den bygger på att ha ett helhetstänkande på både 

människan och inlärning. Det innebär att hela människan med tankar, förnuft, känslor och 

kropp involveras i inlärningen. Den som handleds har en aktiv roll i förhållande till den egna 

och till handledningsgruppens inlärning och utveckling. Handledning är en pedagogisk 

process och i gruppen ska man få tid att reflektera, tid att bearbeta och tid att utpröva. I denna 

typ av handledning är alla gruppmedlemmarna ansvariga för grupprocessen. Alla måste vara 

aktiva och själva bidra till utveckling.  

 

I utbildningen ingår att vid 12 tillfällen handleda en arbetsgrupp ute på en förskola/skola med 

kontinuerlig handledning på handledning av läraren. Likaså handleder utbildningsgrupperna 

varandra med hjälp av videoinspelningar, och sedan görs analys utifrån dem. Det ingår även 

litteraturseminarier och träning av att observera handledningstillfällen. I denna utbildning 

läggs stor vikt vid den personliga utvecklingen och mognaden, att se och förstå sitt eget och 

andras handlanden i olika situationer. Denna handledningsmetod är ej i första hand 

lösningsfokuserad utan syftar bl a till att den handledde ska få hjälp med att hitta sina egna 

resurser för att komma på egna lösningar. Handledaren intar ett konfluent perspektiv, vilket 

innebär att handledaren har en tillit till att varje pedagog har inneboende resurser, som kan 

frigöras i en handledningssituation.  

 

4. Bakgrund 

I detta avsnitt vill vi visa på komplexiteten kring och bilden av begreppet handledning och 

vad det är som kan läggas in i begreppet. Vi tar också upp handledarrollen och vilka krav som 

kan ställas på den. Vi har sökt i styrdokument och förordningar vad som står om 

specialpedagogens handledningsuppdrag, och vi har sökt i litteratur, som vi anser är relevant 

för vår studie. Dessa texter behandlar författarnas och forskarnas uppfattning om handledning 

och dess syfte samt vilka krav som kan ställas på handledarrollen. Efter den skolreform som 

genomfördes under 1990-talet har handledning lyfts från att ha förekommit mest mellan 

speciallärarna och pedagogerna till att ligga mellan elevvårdsteamen eller 

elevhälsogruppernas personal och pedagogerna (Bladini 2004). Därigenom har handledning 

som begrepp förändrats till sin karaktär från att ha varit mer konsultativ ur ett elevperspektiv 

till att bli mer riktad mot både pedagog och elev och samspelet dem emellan samt den miljö 

som de samspelar i.  
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4.1 Från speciallärare till specialpedagog 

Den första specialpedagogutbildningen startade år 1990 (Bladini 2004). Den ersatte den 

tidigare speciallärarutbildningen som lades ner året innan. Den specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildningen innehöll en rad förändringar jämfört med den tidigare 

speciallärarutbildningen. Specialläraren hade i huvudsak arbetat individuellt med barn i behov 

av särskilt stöd, medan specialpedagogen nu skulle arbeta kring dessa barn på tre olika nivåer, 

organisations-, grupp- och individnivå. Ytterligare en förändring enligt Kerstin Bladini (2004) 

är att   

specialpedagogen skulle förberedas för att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete samt ges en  handledande 
kompetens för att kunna handleda lärare (Bladini 2004, s 11).  
                         

Bladini (2004) menar samtidigt att det saknas en precisering av handledningsbegreppet i de 

officiella dokumenten för förskola/skola, då hon säger 

           Vad som avsågs med handledning angavs inte närmare (Bladini 2004, s 11).  

 

I slutet av 1990-talet i lärarutbildningskommitténs förslag till ny lärarutbildning ingick även 

ett förslag till förändrat specialpedagogiskt program (SOU 1999:63). 

Lärarutbildningskommittén menade att även specialpedagogen, precis som specialläraren, ofta 

fick i uppgift att lösa den problematik omkring differentiering som finns för elever som 

beskrivs ha behov av särskilt stöd. För att inte specialpedagogen skulle ta över samma roll 

som specialläraren, behövde specialpedagogrollen knytas närmare skolans ledning (Bladini 

2004, s 11). Enligt kommitténs utredning kan vi läsa följande: 

Specialpedagogens överordnade uppgift är att identifiera och undanröja faktorer i undervisnings- 
lärandemiljöerna som orsakar att elever får svårigheter. Det medför att specialpedagogen knyts närmare 
skolans ledning, får en mer utpräglad funktion som kvalificerad samtalspartner i det pedagogiska arbetet 
på skolan och tar ansvar för det övergripande specialpedagogiska arbetet (SOU 1999:63, s 202). 

 

Genom statliga utredningar där specialpedagogrollen nämns (SOU 1997:108, s 58 och SOU 

1999:63, s 208) har det alltså skett en förskjutning av funktionen då det gäller 

handledningsbegreppet från handledare till kvalificerad samtalspartner.  

 

I den statliga utredningen från 1997 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) 
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I ett förslag från Lärarutbildningskommittén två år senare har det skett en förändring av 

formuleringen av den handledande funktionen. Den säger att specialpedagogen ska ha en 

sådan kompetens att hon/han kan 

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

4.2 Oklart uppdrag 

Bladini´s (2004) uppfattning är att innebörden av det handledande uppdraget är oklart. Hon 

menar också att specialpedagogen ges stort utrymme för egna tolkningsmöjligheter för att 

formulera för sig själv och andra vad hon gör och förväntas göra när hon handleder (a.a, s 12). 

Även i de officiella dokumenten för förskola/skola saknas en precisering av 

handledningsbegreppet enligt Bladini (2004). Hon visar på att 

formuleringar omkring specialpedagogens handledande funktion är svårfångade och oprecisa och att de 
behöver utforskas och ges en teoretisk inramning (Bladini 2004, s 27). 
 

Birgitta Sahlin (2004) pekar också på handledningsbegreppets komplexitet att det är 

mångtydigt och används med skiftande innebörd. Hon hänvisar till Emsheimer (1995) som 

menar att bestämningen av begreppet är beroende av i vilket sammanhang det används,  

vad den ska leda till för den handledde i hans/hennes praktik och vilka mål den är tänkt att leda till i den 
praktik där den förekommer. Bestämningen är också förenad med själva handlingen det vill säga vad 
handledaren och den/de handledda gör i handledningssituationen (Sahlin 2004, s 62).  
 

Både Sahlin (2004) och Bladini (2004) talar om att specialpedagogyrket är under 

professionalisering. Med det menar de att yrket inte ännu har en egen 

autonomi/självbestämmanderätt över ett eget vetenskapligt grundat kunskapsområde. Ett 

sådant kunskapsområde utgör grunden för en yrkesgrupps anspråk på position i samhället 

(Sahlin 2004, s 39). Den tidiga professionaliseringsforskningen fram till 1970-talet präglas av 

en strävan efter kunskapsutveckling som ger den egna professionen en starkare ställning, slår 

vakt om det egna kunskapsområdet och hävdar revir (Bladini 2004, s 16). 

 

Enligt Birgit Lendahls Rosendahl och Karin Rönnerman (2002) är det angeläget att synliggöra 

såväl det övergripande syftet med handledning av pedagogiskt yrkesverksamma som det mer 

närliggande syftet med ett speciellt projekt som deltagarna ingår i. Eftersom handledning som 

verksamhet är relativt ny i skolutvecklings- och kompetensutvecklingssammanhang och 

begreppet välkänt från andra områden är det särskilt angeläget att klargöra vad det kommer att 

innebära i det aktuella sammanhanget.  

I det trepartsmöte som förekommer är det såväl akademikerns som skolledarens och lärarlagets primära 
uppgift att för sig själva och för varandra definiera vad man menar att skolutveckling och 
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kompetensutveckling innebär och ska komma att innebära i det aktuella sammanhanget. Först därefter kan 
man överväga på vilket sätt handledning ska utformas för att kunna bidra till detta (Skolverket 2002, s 
55). 
 

I Lpo 94 Mål och riktlinjer 2.8 ankommer det rektors ansvar att 

- personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina 
uppgifter (Lpo 94, 2.8, mål och riktlinjer, s 19). 
 

4.3 Samhälle i förändring 

Både Liv Gjems (1997) och Normell (2002) skriver om att samhället befinner sig i ett 

förändringens tidevarv, och därför är även pedagogens roll i skolan under ständig påverkan. 

Det ställs högre krav på pedagogens inneboende resurser. De personliga kvaliteterna är 

viktigare idag än tidigare (Normell 2002, s 43) lika viktiga som kunskaper och färdigheter 

inom olika ämnesområden. Tidigare var den intellektuella utvecklingen hos eleverna den mest 

rådande. I dag handlar det också mycket om social kompetens, att eleverna ska kunna 

samarbeta med andra och ha ”kunskaper om det egna känslolivet” (a.a, s 19). I Lpo 94 Mål 

och riktlinjer 2.8 står det att skolan skall sträva efter att varje elev 

• Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
• Utvecklar sitt eget sätt att lära 

           • Utvecklar tillit till sin egen förmåga (Lpo 94, 2.2 kunskaper, Mål att sträva mot, s 11). 
 
I  Lpfö 98 har vi hämtat följande:  

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 
Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 
och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, 
att handla, röra sig och lära sig, dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 
språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Lpfö 98, Förskolans uppdrag, s 10). 
 

Eftersom eleverna har haft olika förutsättningar utifrån sina erfarenheter att bygga upp sin 

sociala kompetens, vilar mycket på skolans pedagoger att stärka eleverna i denna 

känslomässiga mognad (Normell 2002, s 61). Likaså krävs av pedagogen att kunna bemöta 

individen i sitt lärande både när det gäller de elever som kommer från trygga och resursstarka 

miljöer och när det gäller de elever som kommer från miljöer som saknar dessa resurser  

(a.a, s 42). Eleverna behöver vägledning i hur man samspelar med andra och att man visar 

respekt för andra. Detta gör att större krav ställs på pedagogernas integritet och mognad än 

förr.  

 
När gränsen mellan undervisning och social fostran suddas ut behöver personalen  
mer än tidigare ta ställning till sig själva och vad det innebär att vara vuxen förebild  
och identifikationsobjekt för eleverna (Normell 2002, s 62).   
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4.4 Förhållningssätt 

Gunilla O. Wahlström (1996) menar att det krävs stor självkännedom för att vara en 

professionell och därmed en tydlig pedagog. För att en utveckling åt det hållet ska ske, 

behöver pedagogen ibland hjälp av andra hur de upplever henne/honom och hennes/hans 

agerande. Det kan pedagogen få genom att delta i handledning, något som enligt Wahlström 

(1996) ofta är en ”kraftkälla” och ett ”frirum”, där pedagogen kan bli av med mycket 

frustration och hitta ny kraft och inspiration för vidare utveckling. Det som har betydelse för 

en pedagogs utvecklingsmöjligheter (Danielsson/Liljeroth, 2002) är vilka föreställningar och 

uppfattningar pedagogen har, vilka i sin tur styr hans/hennes handlande och tänkande vid 

mötet med andra människor, alltså vilket förhållningssätt pedagogen har gentemot andra 

människor och situationer. Boken ”Vägval och växande” av Lennart Danielsson/Ingrid 

Liljeroth (2002) genomsyras av vilken betydelse för professionaliteten pedagogens 

förhållningssätt har. De menar att förhållningssätt kan både hindra och främja utveckling.   

 

 

Vad du säger om mig 

Vad du tror om mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

Sådan blir jag 

                                              - Okänd källa (Danielsson/Liljeroth 2002) 

 

Normell (2002) definierar den professionella pedagogen genom att beskriva pedagogens 

förhållningssätt. Hon trycker då på medvetenheten hos varje pedagog om att de egna behoven 

och känslorna  inte får styra handlandet för ”arbetets fullgörande”.  Likaså lyfter hon fram 

pedagogens medvetenhet om att ”elevernas beroendeställning ställer särskilda krav på etiskt 

godtagbart handlande” (a.a, s 58). Viktigt är också, menar Normell (2002), att pedagogen ska 

kunna ”skapa, utveckla och avsluta tillräckligt goda relationer” (a.a, s 58) så att ett fullgott 

lärande ska kunna ske hos eleverna. 

 

En individs tankar och föreställningar, erfarenheter och kunskaper, känslor och 

kommunikationsförmåga, ja, allt som varje individ har med sig i sitt ”bagage” präglar 

förhållningssättet enligt Danielsson/Liljeroth (2002). Här finns både det som kan främja en 
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utveckling men också det som kan hämma densamma. Det är viktigt på vilket sätt individen 

låter sin kunskap och erfarenhet, sitt ”bagage”, påverka förhållningssättet i nuet. Att ha insikt 

om sitt ”bagage” kan hjälpa pedagogen till att medvetandegöra sina möjligheter och förmågor 

och förhindra att hon handlar impulsivt. Detta vidareutvecklar förhållningssättet. 

Danielsson/Liljeroth (2002) är av den åsikten att en människas handlande, hennes 

förhållningssätt, påverkas i högsta grad av vilka tankar som hon styrs av. Förändringar i en 

individs förhållningssätt kan föra med sig stora konsekvenser både när det gäller tänkandet 

och handlandet i kommunikationen med andra och i det dagliga praktiska arbetet (a.a, s 11). 

Att förändra tänkandet, ett tankemönster, och handlandet är en process som måste ske inom 

individen själv. Samtidigt behöver individen bli medveten om hur andra människor i hennes 

omgivning tänker och handlar utifrån sina föreställningar och uppfattningar. 

Danielsson/Liljeroth (2002) menar att människor många gånger tycker att det sätt de uppfattar 

olika situationer på är det rätta. Människan tar till sig det som hon orkar och vill ta emot, det 

som människan just då har beredskap för. Därför behöver individen, i detta fall pedagogen, 

”vidga sitt seende – se mer och djupare – men också lära sig att på ett kreativt sätt omvandla 

det i handlande” (a.a, s 14). Pedagogen behöver utveckla sin kompetens i detta avseende. 

 

I Salamancadeklarationen (1994) läser vi följande: 

Huvudutmaningen är att ge fortbildning åt alla lärare, med tanke på de skiftande och ofta svåra 
förhållanden under vilka de tjänstgör. Fortbildningen bör, där så är möjligt, äga rum på skolnivå i form av 
undervisning under ledning av handledare, varvad med distansstudier och andra självinlärningstekniker 
(Salamancadeklarationen 1994, s 27). 
 

Alla erfarenheter som pedagogen gör är i sig nya kunskaper, som enligt Danielsson/Liljeroth 

(2002) bör bli tydliga och medvetna för pedagogen för att en utveckling ska äga rum. Det kan 

ske genom ”analys och artikulering, dvs genom reflektion” (a.a, s 38). 

 

4.5 Reflektion 

För att utveckla kvaliteten i det pedagogen gör är det viktigt att pedagogen reflekterar över 

sina tankar och blir medveten om dessa och hur de påverkar individen i hennes relation till 

andra människor (Danielson/Liljeroth 2002, s 26). I yrkesrollen måste pedagogen inta ett 

professionellt förhållningssätt till de människor han/hon möter i sitt yrke. Hur pedagogen 

klarar det beror på personlig mognad, hur trygg yrkesidentiteten är och vilket intresse som 

finns för de uppgifter som är ålagda pedagogen. Pedagogen bör få tid och möjlighet att i sin 

vardagliga yrkesutövning tillsammans med andra bli medveten om sina möjligheter och sina 

hinder, något som ständigt måste bearbetas för att en utveckling ska kunna ske. Att 
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tillsammans med andra få berätta och bearbeta sina erfarenheter, att få reflektera och pröva 

sina tankar gör att man får ett vidgat kunskapsfält och en utveckling påbörjas. Förändring sker 

när man är mogen. Utveckling kan inte tvingas fram utan kräver ansträngning, tid och 

tålamod (a.a, s 129). Handledning blir då ett värdefullt verktyg att använda sig av som ett 

komplement till annan pedagogisk verksamhet, handledning i form av processamtal och 

framförallt reflektion över vilka tankar som individen styrs av (Tveiten 2000, s 30). 

Pedagogen kan då bli medveten om var han/hon befinner sig i utvecklingen och hur han/hon 

går vidare i olika yrkesmässiga situationer.  Reflektion är en mycket viktig ingrediens i 

handledning. Tveiten (2000, s 38) hänvisar till Handal & Lauvås (1983) att det är genom 

handledningens reflektion som sammanhanget mellan praktik och teori kan tydliggöras. 

 

För att pedagogen ska kunna utvecklas och vara kreativ i sitt arbete behövs tid och möjlighet  

att få reflektera över sig själv och därigenom utveckla sin självkännedom hävdar 

Danielsson/Liljeroth (2002). Om erfarenheten ska lära pedagogen något behöver han/hon 

stanna upp för eftertanke. Det kan inte ske just i skeendet utan måste bli i efterhand. I en 

handledningssituation är detta möjligt, att återuppleva ett händelseförlopp, att reflektera över  

t ex en situation eller en känsla. Att ingå i en handledningsgrupp innebär att pedagogen 

återberättar en händelse på ett medvetet plan och får nya perspektiv på det som hänt både från 

sig själv och från de andra deltagarna i handledningsgruppen. Något ”dolt som behöver 

synliggöras” (a.a, s 41) ska hittas. Detta kan ske hos individen på egen hand men det sker bäst 

i samspel med andra. Då får man nya perspektiv med hjälp av andras reaktioner och 

uppfattningar, man speglar varandra, vilket ger fördjupade kunskaper (a.a). 

 

4.6 Intuition 

Det är av intresse vi tar del av Danielsson/Liljeroth (2002) uppfattning att det inte räcker 

enbart med reflektion om tänkandet ska bli kreativt utan det är också nödvändigt med 

intuition. En samverkan mellan reflektion och intuition krävs. Intuition är enligt 

Danielsson/Liljeroth (2002) en ”kunskapsbildande förmåga” (a.a, s 36) som gör att vi kan 

tränga djupare in i verkligheten. Den bygger på känslomässiga förmågor som engagemang, 

inlevelse, glädje och tillit. För att kunna bygga upp dessa behövs ”viljemässig övning av 

lyhördhet och förmåga att vara närvarande” (a.a, s 36). Det kan ske i handledning, där rum 

och tid för reflektion, bearbetning och utprövning ska ges (Tveiten 2000). Följande citat har vi 

hämtat från Gjems (1997), där hon förmedlar att handledning 
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bygger på en inlärningsprocess som tar sin utgångspunkt i den enskilda deltagarens förutsättningar av 
personlig och organisatorisk karaktär (Gjems 1997, s 17). 
 

Med personlig karaktär menar Gjems (1997) just de kunskaper och erfarenheter och 

värderingar som en människa har. Med organisatorisk karaktär menar hon de möjligheter som 

finns för en människas utveckling, t ex kolleger, närmiljö och traditioner. Gjems (1997) 

likställer handledning med ett professionellt samtal genom att hävda att genom 

handledningsprocessen sker en reflektion över teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter 

och sambandet däremellan, ”handledning bollar mellan teoretisk kunskap och praktiskt 

arbete” (a.a, s 18). Då är det viktigt att beakta att det inte ställs sådana frågor i en 

handledningssituation vilka redan i utformningen leder i en bestämd riktning, som ger ett 

enkelt orsak-verkan-samband utan i stället bör pedagogerna hjälpa varandra att ”vidga 

tolkningsramarna och handlingsutrymmet” (a.a, s 89). Till det behövs ett öppet frågande. 

Öppna frågor är nämligen inte styrande. Öppna frågor ger nya tankar och nya frågor. Man 

frågar t ex hur? och vad? i stället för varför? Ordet varför har en mer anklagande innebörd, 

att man ska stå till svars för något. Birgitta Hammarström-Lewenhagen & Susanna Ekström 

(2002) menar att förmågan att kunna ställa öppna frågor, förmågan att se ur olika perspektiv 

och framför allt förmågan att stimulera till reflektion är mycket viktiga komponenter hos en 

handledare. Det gäller både förmågan till egen reflektion och att stimulera andra till 

detsamma. De talar också om att handledaren ska kunna ”se sammanhang i tid och rum” och 

”kunna växla mellan olika perspektiv” (a.a, s 100). 

 

4.7 Handledarrollen 

Gjems (1997) menar att den person som ger handledning ska ha både teoretisk och 

erfarenhetsgrundad kunskap om handledning. Handledaren ska ”skapa förutsättningar för 

samspel och struktur i handledningen” (a.a, s 54). Hon tycker även att handledaren ska ha 

samma tjänsteställning som deltagarna i en handledningsgrupp. Detta tror hon är bra 

förutsättningar för att en inlärningsprocess ska äga rum. Hon menar vidare att om det kommer 

en handledare ”utifrån” kan det lätt bli en rådgivande och lösningsfokuserad handledning 

(Gjems, s 20). I en handledningssituation upptas inte privata teman. Gjems (1997) trycker 

tydligt på att det privata inte utesluter det personliga. Pedagoger som arbetar nära andra 

människor behöver utveckla frågor som rör både personliga upplevelser och känslor, vilket 

kan ske i en handledningsgrupp, där alla deltagare är engagerade i varandras problem genom 

att lyssna, ge stöd och hjälpa. 
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Pedagogen behöver vara en tydlig förebild för barn och elever. Därför måste också den som 

handleder vara en tydlig förebild för dem som handleds. Wahlström (1996) poängterar 

personlig mognad och självinsikt som värdefulla egenskaper hos en handledare men också 

precis som Gjems (1997) anser hon att teoretiska och praktiska kunskaper, när det gäller 

mellanmänskliga relationer, är nödvändiga. Dessutom bör handledaren enligt Wahlström 

(1996) ha ”kunskap i handledningsteknik och handledningsteori” (a.a, s 21). Handledaren ska 

sätta igång en process hos pedagogen, i vilken pedagogen kan växa i sin yrkesroll. Pedagogen 

ska få möjlighet att se vad han/hon själv och tillsammans med andra kan påverka men även få 

hjälp att hitta metoder för att hantera det hon/han inte kan förändra. 

 

Även hos Tveiten (2000) kan vi finna samma uppfattning som både Gjems (1997) och 

Wahlström (1996) om att handledarens egen självinsikt är en viktig och nödvändig kompetens 

för att kunna stötta pedagogen till självkännedom genom handledning. Tveiten (2000) ställer 

överhuvudtaget stora krav på en handledare, som också bör ha insikt i ”grupprocesser, egen 

kommunikation och kommunikation i allmänhet” (a.a, s 99). Handledaren måste känna sig 

trygg i sin handledarroll och befinna sig där och inte gå in i en deltagarroll, vilket kan hända 

om handledaren upplever osäkerhet. 

 

5. Tillvägagångssätt 

Här redogör vi för vårt val av metod, vårt urval av informanter och genomförandet av vår 

studie. Vi tar upp de etiska aspekterna samt vår undersöknings giltighet och tillförlitlighet. 

Denna redogörelse har vi gjort i en berättande och diskuterande form. Vid bearbetningen av 

materialet har vi tagit med det som vi har tolkat vara relevant för vår studie. Eftersom det är 

en reflexiv intervju har inte alla svarat med exakt samma ordalydelse men innebörden kan 

vara övergripande och gälla för alla. 

 

Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sex specialpedagoger. Alla specialpedagogerna har 

förutom fem poäng i handledning från specialpedagogiska programmet även en ettårig 

vidareutbildning i grupphandledning. Steinar Kvale (1997) rekommenderar att använda 

bandinspelning vid intervjuer för att som intervjuare bättre kunna fokusera på själva 

frågandet. Varje specialpedagog fick själv bestämma plats för intervjun, och det blev vid alla 

tillfällen på respektive arbetsplats. Att använda en för respondenten bekväm och trygg miljö 

gör det lättare att få uttömmande svar enligt Heléne Thomsson (2002). 
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5.1 Val av metod för undersökningen 

Utifrån våra frågeställningar ville vi få fram specialpedagogernas uppfattningar om de två 

handledningsutbildningarna och om deras kompetens och syn på handledning efter respektive 

utbildning. Vi ville också att de skulle berätta om varför de vidareutbildat sig i handledning. 

Det ledde oss på ett naturligt sätt till en kvalitativ intervju med en berättande form. Vi har 

tagit del av Kvales (1997) aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. Vi ville fokusera 

på vissa områden, där intervjuerna varken är helt strukturerade eller helt ”icke-styrande”  

(a.a, s 35). Enkla och rakt ställda frågor som kunde ge omfattande och innehållsrika svar 

önskade vi åstadkomma. För att komma åt informanternas egna åsikter och inte allmänna 

sådana och för att kunna hitta ett handlingsmönster, som särskiljer eller som återkommer i 

intervjuerna, valde vi den kvalitativa intervjumetoden. 

 

När det gällde intervjuförfarandet tog vi stöd av Jan Trosts (2005, s 34) uppfattning om att en 

intervju inte är detsamma som ett samtal. I ett samtal delger båda varandra sina åsikter och 

uppfattningar. I en intervju däremot är det den intervjuades åsikter och känslor/erfarenheter 

som ska betonas. Det var specialpedagogernas åsikter och känslor/erfarenheter som vi ville 

komma åt. För att det inte skulle bli en narrativ berättelse, som kan leda in på andra spår än 

vad vi hade tänkt oss, valde vi att stödja oss på en intervjuguide (Trost 2005, s 50). 

 

5.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden fick inte vara alltför strukturerad men tillräckligt tydlig så att vi hela tiden 

kunde ha den som stöd och fokusera på våra frågeställningar. Vi utformade intervjuguiden 

(bilaga 2) med ett fåtal frågeområden som Trost (2005) förespråkar. 

 

Vår intervjuguide har tre större delområden med tillhörande underfrågor. Underfrågorna är 

tänkta som ett stöd för oss som intervjuare men är inte meningen att följas exakt utan kan 

besvaras utan inbördes ordning. Ju mer fri och avslappnad intervjuaren är desto mer kan den 

intervjuade få tala fritt och utveckla sina svar (Kvale 1997).  

 

Det första delområdet gäller specialpedagogernas bakgrund. Här ville vi säkerställa att de 

hade gått specialpedagogiska programmet och att de hade vidareutbildat sig i yrkesmässig 
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grupphandledning. Dessa inledande frågor var också till för att skapa kontakt med 

informanterna. Frågorna fick ”tjänstgöra” som uppvärmningsfrågor. 

 

Nästa delområde rör själva utbildningarna, deras innehåll och specialpedagogernas 

förväntningar, erfarenheter och uppfattningar av desamma. Vi ville ta reda på varför dessa 

specialpedagoger vidareutbildat sig i handledning.  

 

Eftersom begreppet handledning är mångtydigt, ville vi ta reda på dessa specialpedagogers 

syn på handledning utifrån de olika utbildningarna, något som det tredje och sista delområdet 

undersöker. Av svaren ville vi tolka ut vilken kompetens specialpedagogerna ansåg sig ha fått 

efter de olika utbildningarna. 

5.3 Urval  

Vi kände sedan tidigare till att många specialpedagoger i vår kommun har gått 

vidareutbildning i grupphandledning. Vid urvalet gjorde vi ett strategiskt urval (Trost 2005). 

Denna grupp var homogen såtillvida att alla har samma grundutbildning och samma 

vidareutbildning samt är verksamma som yrkesmänniskor. Däremot blev gruppen heterogen 

på så sätt att ingen hänsyn togs till kön, ålder, antal yrkesverksamma år eller tjänsteställe. 

5.4 Genomförande 

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss. Vi utförde tre intervjuer var. Av tidsmässiga 

och schematekniska skäl kunde vi inte genomföra intervjuerna tillsammans. Vi var medvetna 

om den sårbarhet det kan innebära för resultatet att intervjuerna utförs av olika personer.  

Våra olika förförståelser och erfarenheter av handledning har påverkat analysen av 

intervjuerna. Vi hänvisar till Kvales (1997) aspekter där han menar att vår förförståelse och 

känslighet får den intervjuade att uttrycka sig på olika sätt. Utifrån aspekten mellanmänsklig 

situation citerar vi följande 

Den kunskap som erhålls i en intervju frambringas genom det mellanmänskliga samspelet i situationen 
(Kvale 1997, s 35). 
 

Ett större antal intervjuer skulle ha gett studien fler nyanser (Thomsson 2002). Vi kan hålla 

med Thomsson (2002) om det, men det kunde också resultera i en större tydlighet i utfallet. 

Vi gjorde ändå bedömningen att det var bättre att ha mer tid för utskrift och analys av 

intervjuerna. 
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Inte vid någon av specialpedagogernas intervjuer satt vi i deras tjänsterum utan alla hade valt 

ett ledigt möblerat rum. Hur miljön formas har betydelse för kvaliteten av intervjuförfarandet. 

Utifrån sina kunskaper som handledare märkte vi att de hade en tanke bakom var och hur vi 

skulle sitta under intervjun för att få ett bra samtalsklimat. Den hjälpen fick vi som intervjuare 

oss tillgodo. Vi kände från första början av intervjuandet ett stort engagemang hos 

informanterna inför vårt ämne. 

 

5.5 Analys och bearbetning av intervjuerna 

Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom bandinspelningarna och skrev ut intervjuerna 

med exakt ordalydelse. Vi har tagit del av och diskuterat varandras intervjuutskrifter men inte 

bandinspelningarna. Vid utskriften har vi markerat längre pauser med prickar (…). 

Informanterna benämner vi med fingerade namn. Citaten som vi använt i texten har återgivits 

ordagrant utom vissa dialektala uttryck. Detta har vi gjort av etiska skäl och av omsorg om 

informanterna för att deras identitet inte ska röjas. Vid något citat har vi ändrat den 

grammatiska konstruktionen för att läsaren inte ska fastna i den utan kunna ägna sig åt 

innehållet. 

 

Efter utskriften utgick vi från intervjuguiden och tog fråga för fråga och sorterade in 

informanternas uttalanden. Varje informant har vi behandlat var för sig under respektive 

fråga. För varje fråga gick vi igenom hela materialet, eftersom svaren kunde hämtas på mer än 

ett ställe i intervjun. För att strukturera upp innehållet från de svar vi fick har vi valt att dela in 

materialet i följande punkter: 

• Informantens syn på grundutbildningens delkurs i handledning 

• Informantens ställningstagande inför sitt beslut till vidareutbildningen i handledning 

• Informantens syn på vidareutbildningen i grupphandledning 

• Informanternas syn på handledning och dess syfte från de båda utbildningarna 

 

Vi har valt att redovisa svaren från alla informanterna under respektive punkt. Vi kunde i 

stället ha valt att för varje informant sammanhängande redovisa alla punkterna. Det skulle ha 

gett fokusering på varje enskild informant i stället för att fokusera på de punkter som ska leda 

fram till eventuella svar på forskningsfrågorna. Det färdiga analysarbetet har använts som 

diskussionsunderlag. 
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När vi tänker tillbaka på intervjuerna, kan vi konstatera att de skiljer sig åt något.  

Informanternas olika personligheter och uttryckssätt gjorde att intervjuerna fått olika 

karaktärer. Våra egna personligheter, olika erfarenheter och förförståelser har haft viss 

betydelse vid intervjuandet när det gäller utfrågningen och tolkningen. Vissa uttalanden från 

informanterna har vi tolkat redan under intervjutillfällena. Vid analysen har det visat sig att vi 

vid vissa tillfällen skulle ha ställt ytterligare följdfrågor för att kunna göra en närmare 

tolkning. 

 

5.6 Etik 

För att hantera vår undersökning på ett etiskt riktigt sätt har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska  principer. Dessa omfattas av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitet och nyttjandekravet. Vi tog inte kontakt med  specialpedagogernas rektorer då 

vi anser att vår undersökning endast berör pedagogernas personliga åsikter och inte berör den 

verksamhet de står i på ett sådant sätt att det kan anses känsligt för verksamheten. 

Redan vid första kontakten med de intervjuade informerade vi om undersökningens syfte och 

fick även deras samtycke till att använda bandinspelning. Kvale (1997) påpekar vikten av 

informerat samtycke. 

 Informerat samtycke innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att 
dra sig ur när som helst, så att det inte blir fråga om något otillbörligt inflytande eller tvång               
(Kvale 1997, s 107). 
 

Vi har genom hela arbetet med intervjuerna använt fingerade namn för att säkerställa 

konfidentialitet och anonymitet för informanterna. Utifrån nyttjandekravet har vi hanterat de 

inspelade banden varsamt. Efter genomförd uppsats kommer banden att förstöras. 

 

5.7 Validitet och Reliabilitet 

Att mäta eller fastställa en kvalitativ intervjus reliabilitet är inte aktuellt enligt Trost (2005). 

Det är själva skeendet, processen som äger rum mellan den intervjuade och intervjuaren som 

gör att en kvalitativ intervju är den metod som tillämpas för en undersökning. Därmed kan 

inte en kvalitativ undersökning upprepas på exakt samma vis, eftersom resultatet är beroende 

av de individer som agerar i undersökningen. Däremot bör intervjuerna genomföras på ett 

sådant sätt att all insamling av data blir trovärdig och relevant för sitt syfte (a.a). Vi har 

bedömt sannolikheten tillräckligt stor att man får ett liknande resultat vid en upprepad 

undersökning med personer ur samma urvalsgrupp för att vår undersökning ska vara 
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trovärdig. I vårt specifika sammanhang med dessa personer i denna kontext får vi fram ”vår 

sanning”. Samtidigt måste vi vara medvetna om att resultatet är beroende av hur vi har 

framställt frågorna och hur vi har tolkat svaren. I all kvalitativ forskning ingår en subjektiv 

tolkning enligt Kvale (1997). Trost (2005) väljer att uttrycka sig att någon objektiv verklighet 

inte finns. 

 

Vi anser att vårt förfarande har varit gynnsamt utifrån de frågeställningar vi har använt oss av 

i studien. Om vi hade haft med fler intervjuer hade det gett ett säkrare resultat som antingen 

hade visat fler nyanser eller större tydlighet (Thomsson 2002). 

 

6. Presentation av informanterna 

Vi har intervjuat sex specialpedagoger som förutom handledningsutbildning 5 p på det 

specialpedagogiska programmet har ytterligare en utbildning i handledning 

”Grupphandledning – specialpedagogen och gruppen”. Det är Gittan, Agnes och Sofia som 

arbetar inom grundskolan. Gittan är också riktad mot särskolan. Monika och Ulrika arbetar i 

var sitt barn- och elevhälsoteam och Lotta är riktad mot förskolan. 

 

Alla de intervjuade har mycket lång yrkeserfarenhet, mellan 20-30 år, och alla är kvinnor. 

Listan vi utgick ifrån vid urvalet, innefattade endast kvinnor. P g a tidsbrist gjorde vi inga 

eftersökningar efter manliga specialpedagoger, som dessutom hade vidareutbildning i 

handledning. Fem av specialpedagogerna har grundutbildning som förskollärare. Det är 

endast Sofia som är grundskollärare.  

 

Gittan, Monika och Ulrika har varit specialpedagoger i ca 5 år och Lotta, Agnes och Sofia 

mellan 10-15 år. Orterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå är representerade som 

utbildningsorter för specialpedagogutbildningen. Den yrkesmässiga grupphandledningen har 

Göteborg som studiebasort. 

 

På nästföljande sidor kommer vårt analysarbete av intervjuerna från respektive informant. 

Den första frågan om informanternas bakgrund har vi redan tagit med i presentationsdelen av 

informanterna. Därför handlar den första frågan, som nu kommer att tas upp, om 

informanternas utbildning. Därefter följer de övriga frågorna enligt de områden som 

presenteras i nästa avsnitt. 
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7. Resultatredovisning 

Analysarbetet har utgått från informanternas svar utifrån följande punkter: 

• Informantens syn på grundutbildningens delkurs i handledning  

• Informantens ställningstagande inför sitt beslut till vidareutbildningen i handledning 

• Informantens syn på vidareutbildningen i grupphandledning  

• Informanternas syn på handledning och dess syfte från de båda utbildningarna 

 

7.1 Informantens syn på grundutbildningens delkurs i handledning  

Gittan  

Gittan fick i sin utbildning välja mellan att öva sig i att ge enskild handledning eller 

grupphandledning. Hon valde det senare. Av en lärare med stor erfarenhet av handledning 

fick Gittan först en introduktion under några dagar innan hon befann sig i den praktiska 

handledningssituationen. Hon fick handledning på handledning, dvs feed-back av läraren på 

sin handledarroll. Gittan tycker att det var en bra kurs om handledning men att den skulle ha 

varit än mer innehållsrik och omfattande för som hon säger om handledning 

Det är ju inte enkelt det här och jag vet att jag tyckte att det är svåra saker och man blir ju aldrig riktigt 
fullärd. 
 

Med en viss tvekan säger Gittan att hon kände sig inte mycket förberedd för handledarrollen 

efter utbildningen. Det kunde bero på vem eller vilka hon skulle handleda. Hon kände inte att 

hon kunde ta vilket handledaruppdrag som helst och ville heller inte kalla det hon gjorde för 

handledning. För henne var förförståelsen viktig. Därför tog hon uppdrag endast från sin egen 

verksamhet som förskollärare. Handledning är för henne att ha en mycket tydlig struktur, 

något som vi tolkar att hon inte fick med sig från utbildningen. Hon tillägger att kvaliteten och 

utformningen på utbildningen beror mycket på vilken lärare, som handhar utbildningen. 

 

Monika 

Monika hade som resurspedagog redan innan grundutbildningen praktisk erfarenhet av att 

handleda. Detta hade gett henne en inblick i innebörden av handledning och en viss 

förförståelse, då hon påbörjade grundutbildningen. Efter grundutbildningen kände hon sig 

säkrare p g a den teoretiska kunskapen hon hade fått och av de praktiska övningarna hon hade 

fått göra. Hon anser att det behövs en fördjupning och en stor kunskap omkring handledning 

för att kunna utföra specialpedagogens uppdrag som kvalificerad samtalspartner och tycker 
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därför att delkursen om handledning var ”lite tunn” med tanke på att handledning ”är ju ett av 

våra uppdrag i jobbet”. 

 

På grundutbildningen fick de studerande handleda varandra samtidigt som de fick mycket 

feed-back av läraren vad var och en kunde tänka på och vad var och en behövde jobba vidare 

med hos sig själv. Vid de tillfällen då de handledde varandra valdes några studenter ut som 

observatörer vid handledningstillfället. Efteråt reflekterade studenterna tillsammans om hur 

handledningssituationen hade varit. Monika fick också pröva på individhandledning av en 

pedagog på en arbetsplats vid ca tio tillfällen, hela tiden med feed-back av läraren. 

Litteraturstudier kompletterades och teoridiskussioner fördes bland de studerande utifrån olika 

perspektiv. Efter denna utbildning var Monika ”väldigt sugen på att jobba med handledning,  

det blev mer roligt med jobbet då”. 

 

Ulrika 

Ulrika har under sin tidiga yrkesutövning som förskollärare med inriktning mot 

funktionshindrade fått egen handledning av mycket hög kvalitet av en psykoterapeut, vilket 

har lagt grunden till hennes stora intresse för handledning. Den erfarenheten följdes av 

nyfikenhet och en önskan om mer kunskap om handledning, då hon började på 

grundutbildningen. Hon fick på grundutbildningen pröva på att ge enskild handledning, något 

som hon uttrycker som ”ett väldigt lärande”. Ulrika menar att det inte tidsmässigt finns 

möjlighet till enskild handledning ute i verksamheten utan det bör ske i grupper. Erfarenhet 

från grupphandledning saknade hon från grundutbildningen. Hon anser att fem poängs 

handledning är ytterst litet, särskilt om man jämför med att delkursen om åtgärdsprogram var 

på tio poäng. Hon menar att 

handledning är ju en av tre delar i yrkesrollen, medan åtgärdsprogram är ju mer ett verktyg man använder 
i sitt yrkesutövande.  
 

Eftersom det hade påbörjats en processutveckling hos Ulrika under utbildningstiden, måste 

hon ta hänsyn till det i sitt möte med sina forna arbetskamrater, som inte var inne i samma 

process. Trots denna lärdom tyckte Ulrika att det var svårt att handleda pedagoger från sin 

egen arbetsplats efter grundutbildningen. Under utbildningen började, som hon uttrycker det, 

ett ”växande” hos henne själv. Hon fick många aha-upplevelser. 
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Lotta  

Utbildningen i handledning på specialpedagogiska programmet var inte av någon högre 

kvalitet, enligt Lotta. Den innehöll en del rollspel och att prova på att ge handledning både 

individuellt och i grupp. 

Visst hade vi någon form av utbildning, vi filmades inte, vi hade inget uppdrag att gå ut utan vi provade 
oss fram med rollspel och såna saker, men vi fick ju prova på och jag tycker att rollspel ger ju mycket det 
också att sätta sig in i olika roller. 

 

Den som ledde kursen var inte någon med specialkunskaper enligt Lotta utan var någon 

som varit tvungen att ta den delen. Det var inte någon expert som hade den det upplevde jag inte, det var 
en del brister. 

 

I grundutbildningen gavs det inte heller någon struktur för hur en handledning skulle gå till. 

Lotta säger också att hon inte kände sig helt säker efter grundutbildningen att gå ut och 

handleda i större sammanhang, t ex ett arbetslag på en skola. Däremot kände hon sig trygg i 

”pratandet” som hon hade stor erfarenhet av. Det var en stor del av hennes arbetsuppgifter 

som arbetsledare och föreståndare att ha samtal med arbetslag och föräldrar i förskolan. 

 

Agnes 

Agnes berättar att hon i sin specialpedagogiska grundutbildning i kursen handledning fick ett 

”smakprov” över ett stort brett fält, men att det inte fanns utrymme för någon fördjupning i de 

olika delarna. Hon fick på olika sätt prova på att handleda och då även  med användandet av 

videokamera. Grundutbildningen kretsade mest kring att ge pedagogisk handledning runt 

enskilda barn och barngrupper för att tillrättalägga i undervisningssituationen och innefattade 

inte någon grupphandledning.  Agnes är tveksam till om man är redo att handleda efter 

grundutbildningen Hon uttrycker åsikten att det är en för grund utbildning att stå på. 

Det beror naturligtvis på vad man har med sig, har man med sig att man har någon form av fortbildning 
eller vidareutveckling i samtalsmetodik och handledning, det ingick ju också, (i vidareutbildningen, vår 
kommentar) men har man det inte i sin grundutbildning så blir man nog ganska fattig.  

 
Det fanns inte utrymme för fördjupning i handledningens olika delar, menar Agnes. 

 

Sofia 

Sofia uttrycker att grundutbildningen gav en viss grund i handledning men att det bara var ”att 

nosa på” området. Olika föreläsare gav inblick i olika modeller och man hade också 

handledning med en av lärarna på programmet under en kort tid. Sofia anser vidare att hon 

kände sig redo att handleda efter utbildningen men att det berodde på de kunskaper hon hade 

med sig i bagaget före specialpedagogutbildningen 
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Kommer man och har ingen idé och inte är van att ha grupper och att resonera ,  då är det säkert alldeles 
på tok för lite det tror jag… för det var ju bara under en termin… jag hoppas ju kanske att det är 
annorlunda idag.    

 

Sofia uttrycker också att man aldrig blir färdig med en sådan kompetens utan det gäller att ta 

till sig och sedan utvecklas genom att arbeta på egen hand. 

 

7.2 Informantens ställningstagande inför sitt beslut till vidareutbildning i handledning 

Gittan 

Gittan ville ha ”mer kött på benen”, för det här med handledning tyckte hon inte var enkelt. 

Hon ville känna sig mer trygg i sin handledarroll. Fastän grundutbildningen var bra kände 

Gittan sig inte trygg att ge handledning. Hon behövde påfyllning av mer kunskap. Därför 

sökte hon redan drygt ett år efter grundutbildningen till vidareutbildningen. 

 

Monika 

Monika tyckte att det var roligt att handleda och kände att hon behövde lära sig ännu mer om 

handledning. Eftersom det enligt Monika oftast är ett arbetslag, som efterfrågar handledning, 

behövde hon lära sig mer om just grupphandledning. På grundutbildningen hade Monika 

enbart praktiserat individhandledning. Det var en av orsakerna till att Monika valde att gå 

vidareutbildningen. Dessutom tyckte hon att det var roligt att handleda och att hon behövde 

höja sin kompetens inom detta område. Hon tror inte att man blir färdigutbildad i 

handledning, därför att man ständigt är i utveckling som person, så Monika kan tänka sig att 

gå ytterligare kurser i handledning. Som handledare, menar hon, behöver man ständigt 

reflektera över sin egen roll, något som kan vara svårt att göra själv. ”Man kan bli lite 

hemmablind”, säger hon, och därför är det bra att komma på utbildning, där andra kan se på 

henne genom ”sina ögon”. 

 

 

Ulrika   

Ulrikas intresse för handledning hade stärkts ytterligare efter grundutbildningen. Därför sökte 

hon direkt till vidareutbildningen. Handledning var verkligen något som Ulrika fann som 

något mycket positivt och givande. Hon tyckte inte att grundutbildningen var tillräcklig för att 

ge henne den kompetens som hon ansåg sig behöva för att ge pedagogisk handledning. Ulrika 

förstod att om hon skulle ge grupphandledning behövde hon lära sig mer om det och även om 
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grupprocesser. I och med att hon hade arbetat i team i förskolan under flera år och verkligen 

”brann” för handledning, var det naturligt för henne att vidareutbilda sig i grupphandledning.  

 

Lotta  

Efter grundutbildningen kände sig Lotta inte helt bekväm i att handleda större grupper. Hon 

upplevde ett behov av att utveckla den kompetensen. Därför var det naturligt för henne att 

delta i vidareutbildningen som hon erbjöds av sin arbetsgivare. Hon tyckte det var spännande 

att få vidareutveckla den delen av yrkeskompetensen eftersom handledning ingår i hennes 

uppdrag som specialpedagog. 

 

Agnes 

Agnes kände att hon ville utveckla och öka sin kompetens i handledning och var intresserad 

av processer och gruppen som fokus. Hennes upplevelse var att det fattades i 

grundutbildningen. Därför blev hon nyfiken på den här vidareutbildningen. Agnes anser att 

det borde vara självklart att ha mer av handledning i grundutbildningen utifrån det uppdrag 

som specialpedagogen har. Agnes berättar vidare att hon ser handledning som ett sätt att 

stärka och utveckla pedagogerna och att det behövs mogna människor för att möta de behov 

som finns i skolans och förskolans värld. 

 

Sofia   

Det var helt och hållet ett egenbehov som gjorde att Sofia valde att gå vidareutbildningen. 

Hon hade arbetat en tid som specialpedagog och upplevt att det fanns många föreställningar 

om vad en specialpedagog skulle göra och klara av i sin yrkesroll. Därför kände hon ett behov 

av att lära sig mycket mer omkring hur man möter grupper, hur man för de här samtalen, hur 

man får människor att tänka i nya banor. 

 

 

7.3 Informantens syn på vidareutbildningen i grupphandledning   

Gittan 

Gittan tycker att vidareutbildningen som helhet var väldigt bra, och hon nämner särskilt att 

upplägget på utbildningen var bra med en tydlig lärare.  Det säger hon med betoning. Efter 

denna utbildning blev Gittan säkrare i sin handledarroll, för som hon säger  
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Jag kände inte att jag kunde hoppa på vad som helst efter grundutbildningen och inte kalla det för 
handledning för då fick man kalla det för något annat, sitta i samtal eller vara en samtalspartner. 
Handledning för mig är att ha en mycket tydlig struktur och att man träffas ett visst antal gånger.  
 

Syftet med både grundutbildningen och vidareutbildningen var ändå detsamma, enligt Gittan. 

Hon menar att utformandet och kvaliteten på utbildningen kan vara olika beroende bl a på 

vem som är lärare och hur man själv är (Vi skulle vilja att hon hade utvecklat det). Något som 

var positivt var att alla som gick utbildningen var aktivt yrkesverksamma för ”det är också en 

del i en utbildning att man ger och tar till varandra”. En del hade lång erfarenhet, något som 

Gittan fick ta del av. Hon kunde bolla tankar och funderingar med de andra. Hon säger att 

något som är positivt med en vidareutbildning är att man alltid tar till sig andra saker jämfört 

med grundutbildningen. Vi tolkar det som att en utvecklande process har då redan satts igång 

hos Gittan. 

I vidareutbildningen filmades alla handledningstillfällen i den egna studiegruppen. Dessa 

inspelningar låg till grund för handledning på handledning samt gruppdiskussioner och analys 

tillsammans med läraren. Gittan menar att då får man ”en insikt hur man själv är och man får 

reflektera över det”. Teori och praktik kopplades ihop på ett utvecklande sätt. Gittan är 

mycket tillfredsställd med denna utbildning som gav henne nya tankar, idéer och funderingar 

på vad hon kunde göra bättre och vad hon kunde bli bättre på.    

 

Monika 

Monika tycker att vidareutbildningen var bra, givande och ”rolig”. Hon fick pröva på många 

olika handledningsmetoder. Det gav henne inspiration att ”pröva dem i verkligheten, allt man 

hade lärt sig”. Eftersom läraren var densamma på vidareutbildningen som på 

grundutbildningen var det för Monika som att ”kliva på tåget igen”. Något som Monika 

framhäver är att under vidareutbildningen gavs mycket feed-back från läraren. 

 

Monika uttrycker att både grundutbildningen och vidareutbildningen har  

varit väldigt utvecklande för min egen del som person. Jag har lärt mig väldigt mycket, nya tankesätt. Ja, 
det har varit väldigt utvecklande.  
 

Trots det menar Monika att man aldrig kan bli färdigutbildad i handledning. Man själv 

förändras och utvecklas ständigt som person. Därför menar Monika att det är viktigt att man 

ständigt reflekterar över sig själv och över sin egen roll som handledare, så att man inte blir 

”hemmablind”. Därför kan Monika tänka sig att gå ytterligare en fördjupningskurs i 

handledning.  
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Ulrika 

Precis som under grundutbildningen fick Ulrika många aha-upplevelser även under 

vidareutbildningen. Den kändes enligt Ulrika som en fortsättning och utvidgning av 

handledningskunskapen från grundutbildningen. Hon säger bestämt om vidareutbildningen att 

”jag tycker absolut att det behövdes”. Hon tyckte att hon kunde mycket redan innan 

vidareutbildningen om grupper och grupprocesser, men vidareutbildningen gav henne mycket 

ny kunskap. Hennes förväntningar efter den avslutade vidareutbildningen tycker hon 

verkligen har infriats men påpekar samtidigt att ”det finns ju hela tiden mer och lära”.  

 

Något som vidareutbildningen har fört med sig för Ulrika är att hon också kan ha handledning 

med grupper, vars verksamhet hon inte känner till så mycket om. Det tycker hon är en styrka. 

Även i andra sammanhang, t ex i möten med beslutsfattare, har Ulrika nytta av den 

handledningsmetodik, som hon har med sig från vidareutbildningen. 

 

Ulrika är mycket nöjd med denna utbildning, som har varit viktig för henne i hennes fortsatta 

yrkesutövande. Hon menar att det var ”kanon” att få varva teoretiska genomgångar med 

praktisk handledning och på det få handledning på handledning. Ett stolt bevis för och en 

påminnelse om betydelsen av handledning finns på hennes arbetsrum i form av ett intyg i 

guldram från utbildningen.      

 

Lotta 

Lotta anser att vidareutbildningen i grupphandledning var mycket professionellt upplagd och 

hade en helt annan dimension och ett djup som grundutbildningen saknade. Den innehöll både 

praktik i att handleda en grupp på hemmaplan under en längre tid och teoristudier och man 

följde upp varje handledare i handledning på handledning under ett helt år.  

Man fick prova på ett annat sätt, dels det här då att ha en handledningsserie hemmavid och att sen gå 
tillbaks och bolla de tankarna med sin grupp, vad hände när jag hade min handledning, man fick feedback 
hela tiden.   
 

Utbildningen gav en helt annan struktur för hur handledning ska gå till. Den gav också tillfälle 

att nöta och öva. Lotta framhåller att det är den övningen och speglingen som behövs för att 

man ska bli säker och våga handleda i grupp. Handledning på handledning var det som gav 

mest tycker Lotta. Att få reflektera över det som sagts i handledningen och att få andras feed-

back var både tufft och lärorikt.  
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Agnes 

Agnes uttrycker att vidareutbildningen hade fokus på att starta processer och att använda sig 

av varandra i gruppen och att ha fokus på pedagogernas vidareutveckling. Det var det som 

Agnes saknade i grundutbildningen. Det var positivt att få feedback både av kursdeltagarna 

och av läraren. Deltagarna fick möjlighet att ta upp processerna i flera led. Hon uttrycker att 

utbildningen var ”mycket gedigen”. Det hände saker på flera plan genom att man fick 

återkoppling dels från kursdeltagarna dels från läraren för utbildningen. 

Den innebar ju också att bli speglad som samtalsledare som man ju inte har möjlighet till om du läser dig 
till en kunskap. Visserligen händer det ju saker då också och man utvecklas men här får man ju en 
spegling direkt på saker som det var upplagt. 
 

Den innebar enligt Agnes att deltagarna fick en ökad säkerhet i utövandet genom övning 

under en längre tid.  

 

Sofia  

Sofias beskrivning av vidareutbildningen är i mycket samstämmig med Lottas och Agnes. 

Hon uttrycker att den gav ytterligare perspektiv på handledning. Sofia talar mycket om de 

processer man som gruppdeltagare genomgår och hur hon blev uppmärksammad på dem 

genom den handledning på handledning som deltagarna fick. Hon uttrycker att det är 

värdefullt att kunna ha handledning under en längre tid, eftersom det går åt mycket tid för att 

komma fram till att börja våga tala om sig själv inför gruppen. Vidareutbildningen rörde sig 

på ett helt annat plan än grundutbildningen.  Den utgick från att man är ett viktigt instrument 

som grupphandledare. Teoristudierna gav en kunskap om de processer som startar i gruppen 

och en förståelse för vad de reaktioner som förekommer i gruppen kan stå för. Den gav nya 

perspektiv. Sofia beskriver hur hon i början hade väldigt svårt att inta en tillbakadragen roll 

som handledare. Hon var van att som arbetsenhetsledare vara den som oftast driver på arbetet 

men fick nu inta en annan roll som gjorde att hon blev mer passiv än nödvändigt. Hon 

uttrycker att det var nyttigt att få handledning på handledning runt sin egen person. Att bli 

varse de processer som styr de egna reaktionerna och få teoretisk grund för skeenden i 

gruppen.  

 

7.4 Informantens syn på handledning och dess syfte från de båda utbildningarna 

Gittan 

Syftet med de båda utbildningarna har i stort sett varit detsamma, menar Gittan, när det gäller 

vad handledning betyder, vad det går ut på, hur man gör när man handleder och dess struktur. 
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Att lärarens personlighet, tydlighet och kursens upplägg betyder mycket för utbildningens 

kvalitet kan vi förstå från hennes uttalanden om läraren på vidareutbildningen. Gittans lärare 

arbetade också med handledning vid sidan om utbildningen och var mycket kunnig att ge 

återkoppling, feed back, till studenterna. Gittan anser att man behöver utveckla sig själv för att 

kunna handleda och att det kan ses som en av utbildningens huvudsyften. Hon som 

handledare ska hjälpa den handledde till att hitta egna och nya tankar. 

Som handledare ska man ju inte komma med färdiga lösningar utan man ska försöka lyfta personerna 
(skratt) så att de själva kommer på bra strategier eller lösningar eller vad det nu är, en vidareutveckling.  
 

Vi förstår att Gittan tycker att det då är viktigt att utveckla sin egen självbild. Hon säger 

nämligen att hon under vidareutbildningen fick möjlighet till det. Det gavs utrymme till 

reflektion, och det hjälpte henne att få en bättre bild av sig själv. Hon fick en insikt hur hon 

själv var och vad hon utstrålade som person.  

Jag tror att det är jätteviktigt när man ska handleda, hur är min roll och vad utstrålar jag och allt det här.  

 

Det var något som hon lärde sig under vidareutbildningen, och det har hon användning av när 

hon sitter i andra samtal också. 

 

Som Gittan också menar behöver inte handledning komma till utifrån ett problem utan att 

syftet är helt enkelt att den enskilde och gruppen ska komma vidare i sin yrkesmässiga 

utveckling. Det kan röra sig om ett arbetslag men även andra grupperingar kan förekomma. 

Det har Gittan med sig från vidareutbildningen. Hon menar att pedagogerna idag har det 

mycket pressat i sin yrkesroll och skulle behöva handledning, för att ”det ger så mycket” och 

att det är värt all den tid som det tar att ingå i en handledningsgrupp. Många gånger kan det 

emellertid röra sig om en konsultation eller ett samtal, att pedagogen behöver tips och idéer 

runt ett specifikt problem. Ibland kan det vara svårt med avgränsning för vad pedagogisk 

handledning är, fortsätter hon och tillägger att som handledare måste hon vara uppmärksam 

på om någon av de handledda behöver någon annan form av samtal och hänvisa då vidare till 

den professionen. Gittan tycker att handledning är ”svåra saker” och att man som handledare 

aldrig blir riktigt fullärd. Efter grundutbildningen kände sig Gittan inte trygg i sin 

handledarroll och ville inte använda sig av benämningen handledning. I stället sade hon att 

hon var en samtalspartner och att hon satt i samtal med enskilda och grupper. För att kalla det 

handledning, menar Gittan, ska man ha en mycket tydlig struktur. Av vissa orsaker ger Gittan 

just nu inte så ofta handledning. Om det kravet skulle bli större, önskar hon ytterligare 

kompetensutveckling inom handledningsområdet.  
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Monika 

Någon större skillnad på syftet mellan de båda utbildningarna ser inte Monika. Båda 

utbildningarna fick Monika att förstå att genom handledning kan man kompetenshöja 

personalen och reflektera tillsammans med dem och få individerna att hitta sina egna 

lösningar. 

Det är inte jag som skall komma med svaren och säga hur de ska göra utan…(paus) med mina frågor och 
genom gemensam reflektion kan man komma fram till en lösning.  

 
Monika hade samma lärare i handledning både på grundutbildningen och på 

vidareutbildningen, men hon tycker att den första utbildningen inte gav tillräckligt ”för den 

kunskap och fördjupning man skulle behöva just i handledning”.  

 

För Monika betyder handledning att den ska leda till att pedagogen börjar fundera över sitt 

eget förhållningssätt, att han/hon börjar tänka utifrån sig själv och hittar egna lösningar. 

Handledaren ska inte komma med svar och tala om för pedagogen hur hon/han ska göra. 

Handledningsprocessen ska bidra till att pedagogen växer som människa. Monika gör 

jämförelsen med en konsultation och menar att det är mer som ett samtal, där råd och idéer 

ges. Hon berättar att hon efterfrågas ibland för handledning men att det senare visar sig att det 

är direkta råd och idéer som den pedagogen vill ha, alltså en konsultation. Det vill inte 

Monika kalla för handledning. Så som hon ser på handledning menar hon att det är en 

kompetenshöjning på sikt. Hon tror också att handledning bidrar till friskvård även i ett 

förebyggande syfte. Om det gäller att kompetenshöja pedagogerna spelar det ingen roll om 

det är ett arbetslag som handleds eller någon annan gruppkonstellation. Det viktigaste är att 

man ser till varje individ menar Monika. Något som hon också lägger stor vikt vid är att 

handledning ska vara frivillig och ej påtvingad från t ex skolledningen. Dessutom anser 

Monika att det är svårt att ge handledning på sin arbetsplats.  

 

Ulrika 

Enligt Ulrika handlar handledning mycket om att ”förtydliga sin yrkesroll” ….. ”det handlar 

mycket om att växa som människa”. Då sker ett lärande, något som Ulrika pratar mycket om. 

Hon ser lärandet som drivkraften i den pedagogiska utvecklingen. Ett lärande som sker i 

mötet med andra människor. Pedagogen ska känna sig trygg i sin yrkesroll för att detta 

lärande ska kunna ske, enligt Ulrika, och att få handledning är ett hjälpmedel för att uppnå 

denna trygghet. Ulrika fick med sig från grundutbildningen att i mötet med andra människor 

sker det någonting, det börjar ett växande, ett lärande, hos pedagogen. Pedagogen blir 
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medveten om sitt tänkande och att det tänkandet påverkar i sin tur pedagogens handlande, om 

handledaren är en god lyssnare och har förmåga att ställa öppna frågor. Hon säger vidare om 

tid läggs på reflektion, bidrar det också till att man växer som människa och blir tryggare i sin 

yrkesroll. Som pedagog är man enligt Ulrika mycket resultatinriktad, därför behövs tid att få 

sitta ner och reflektera över situationer, funderingar, uppfattningar, handlanden m m. 

 

Ulrika pratar gärna om ”lärande samtal” i stället för handledning, mycket därför att 

handledningsbegreppet enligt henne har varit och är ”så suddigt och laddat”. Ulrika skiljer 

mellan konsultation och handledning. Vid en konsultation efterfrågas råd och tips och hon 

tänker då på att någon kommer ”utifrån och talar om”. Handledning är mer processinriktad 

över tid med ett pedagogiskt fokus, menar Ulrika.   

 

Eftersom Ulrika precis som Monika hade samma lärare i grundutbildningen som i 

vidareutbildningen, kände hon att den senare blev en fortsättning och en utvidgning av den 

förra. Det handlade om att förtydliga sin yrkesroll, att bli mer och mer medveten om sina 

styrkor och svagheter, bli observant vid mötet med människor, var dom står för att kunna 

möta dem på rätt nivå. Det handlar också om ett processarbete över tid. Ulrika säger att hon 

tyckte vidareutbildningen var ”kanon” men ”vi var bara pedagoger”. Med det menar hon att 

man som handledare behöver få dela erfarenheter med både socionomer, psykologer och 

psykoterapeuter, något som inte skedde på någon av utbildningarna. Fastän det finns ett 

pedagogiskt fokus i handledning, menar Ulrika att  

vi som människor är ju så, vi är ju som personer så invävda i vår yrkesroll.  

Hon menar inte att handledning är en form av terapi, men 

ändå är det ju så att jag använder min person i min pedagogiska roll jättemycket. Och i det läget är det bra 
att vara medveten om vad det är som triggar mig i vissa möten vad det är som funkar så galant i andra 
möten.  
 

I efterhand förstår Ulrika att den handledning hon själv fick som förskollärare av en 

psykoterapeut lärde henne ofantligt mycket om vad handledning innebär och hur en bra 

handledare kan ställa de rätta, öppna frågorna som leder fram till att den handledde själv blir 

aktiv och har möjlighet att hitta egna lösningar. Hon säger  

Det är en kunskap att kunna ställa de här öppna frågorna så att människorna hittar lösningar på sina egna 
funderingar. Mycket har ju människor i sig bara vi lyssnar.  
 

Att fördjupa sig i handledning har för Ulrikas del lett till vikten av samtal om hur man tänker, 

”för hur jag tänker påverkar det jag gör”. Hon är inte rädd för att ta upp känsliga saker. Det 

brukar ofta leda till att en utveckling sker. Detta diskuterades på vidareutbildningen. Ulrika 
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betonar att det är viktigt att handledning sker med någon som har handledarkompetens. Hon 

kan tänka sig att handleda vilken grupp som helst, även där hon inte har någon förförståelse 

av verksamheten. Ibland kan en handledare ha för mycket förkunskaper och förförståelse, 

vilket kan leda till att det inte ställs bra frågor, säger Ulrika. 

 

Att få tid och möjlighet att reflektera tycker Ulrika också är en viktig del av en 

handledningsprocess. Mer kunskap och kännedom önskar hon att hon skulle ha fått kring 

reflektion och reflekterande team från båda utbildningarna.  

De senaste åren har Ulrika fortsatt förkovra sig inom handledningsområdet i form av 

föreläsningar och praktiskt arbete i ett nätverk för specialpedagoger. I detta nätverk ingår 

förutom specialpedagoger även socionomer, psykologer och psykoterapeuter. 

 

Lotta 

När Lotta beskriver grundutbildningens handledning kan hon inte riktigt dra sig till minnes 

om den hade någon speciell inriktning. Hon fick prova på lite av varje i rollspelen men hon 

upplevde inte att det fanns någon uttalad inriktning mot konsultation eller pedagogisk 

handledning.  

Det var inte någon riktig kvalitet i den utbildningen just när det gäller handledningen. Det kändes inte 
grundat ordentligt. 

 

Däremot var vidareutbildningen klart uttalat inriktad på handledning i serie med en grupp och 

med ett klart kontrakt och en överenskommelse mellan deltagarna och handledaren. 

Huvudsyftet var att kunna ha en professionell grupphandledning där medlemmarna i gruppen 

samtalar och byter erfarenheter omkring en pedagogisk företeelse eller en egen upplevelse 

och få den speglad. Hon betonar vikten av att inte ge råd utan att hålla sig själv utanför. I det 

upplever hon ett dilemma. Det finns en förväntan hos pedagogerna att hon som erfaren 

pedagog ska kunna ge råd. Lotta berättar vidare 

Det går ju ut på att höja deras kompetens och att de ska få fram det som de är duktiga på men ingångsläget 
är ett annat. Det som jag mer kallar handledning är mer det här,  som jag ibland säger ”förebyggande 
handledning” eller pedagogisk handledning, där vi sitter och vi träffas utan att vi vet vad som ska hända 
innan, och då så får de komma med ett problem eller en frågeställning…… Det burkar jag kalla 
pedagogisk eller förebyggande handledning.  
    

Lotta betonar att det då är viktigt att ha minst fem tillfällen för samtal för att gruppen ska få 

tid till reflektion och komma fram till en utveckling av sitt tankesätt. 

 

Grundutbildningen var inte av någon högre kvalitet enligt Lotta, som tidigare nämnts. Den 

gav en viss grund men den var inte tillräcklig. Vidareutbildningen gav ett större djup och 
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teorier omkring handledningen, vilket skapade större säkerhet i handledningens utövande. 

Under intervjun berättar Lotta att hon numera inte namnger den handledning hon ger just med 

ordet handledning. Det är lätt att missförstå syftet med den. 

Handledning är ju ett begrepp som man rör sig med i alla möjliga sammanhang som också kan ge fel 
signaler och bli lite olika beroende på vilken grupp man möter, dels vad de har för förväntningar på den 
här sittningen, det är ju ett samtal det handlar om, om det blir en handledning eller en konsultation eller ett 
kollegialt samtal alltså….. det kan jag ju tycka att ordet handledning ibland kan låsa. 

 
Lotta ger också uttryck för att det ligger i handledarrollen att leda samtalet på ett 

professionellt sätt oavsett vad syftet från början var med samtalet. Hon ser sin roll som den 

som ska lyfta pedagogerna och hjälpa dem att höja sin kompetens. Hon benämner den typen 

av handledning med förebyggande eller pedagogisk handledning. 

 

Agnes   

Agnes beskriver de två utbildningarna som att grundutbildningen hade fokus på en person, ett 

barn eller en liten grupp barn. Det handlade om att ge handledning till en pedagog runt ett 

pedagogiskt problem. Vidareutbildningen hade fokus på gruppen och att utveckla pedagogen 

med hjälp av gruppen och grupprocesser. Hon tycker att de utgår ifrån samma grund men att 

vidareutbildningen var gedigen på ett djupare plan med teoristudier och praktik. 

 

Agnes ser mest likheter mellan utbildningarna. Vidareutbildningen var en fördjupning av den 

första och låg på ett helt annat plan, eftersom den var mer omfattande och utspridd över en 

längre tid. Hon ger också uttryck för att handledning är nödvändig i dagens skola. 

Jag tror att det är ett sätt att stärka och utveckla pedagogen. Jag tror att de behöver det. Det behövs mogna 
människor för att kunna möta allt det som vi stöter på idag både i skolan och förskolans värld. 
  

Agnes uttrycker också att handledning är ett led i skolans utvecklingsarbete. Genom 

vidareutbildningen fick Agnes en ökad kompetens som gör att hon använder sig av 

handledningens struktur även då det från början i ett samtal med en enskild pedagog rör sig 

om en konsultation och att det ibland kan vara svårt att i förväg säga vad det ska bli för ett 

sorts samtal.  

Alla samtal kan utvecklas - ja absolut, en sån handledning kan ju också vara sån att man hjälper personen 
att se situationen ur en annan synvinkel än vad den gör just nu, att man kan vända på bilden för den ja du 
vet ställa sig andra frågor å så. Så visst kan det gå i varann det kan vara svårt att riktigt särskilja ibland. 
 

Sofia 

Grundutbildningen var ytligare och går inte alls att jämföra med vidareutbildningen enligt 

Sofia. Den gav en grund och ett mönster för hur ett handledningssamtal kunde se ut, men inte 

mer. Vidareutbildningen var av en helt annan kvalitet både praktiskt och teoretiskt. 
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Det här första var ju bara lite krafs på ytan medan den andra utbildningen var att lära sig att se på sig själv 
och hur fungerar jag som det här instrumentet som grupphandledare. Samtidigt som man lärde sig en 
massa om grupper och att förstå och kunna se det som händer i gruppen. Det var ju på ett helt annat plan.  

 

Sofia uttryckte tidigare att hon inte bedömer att man klarar sig med endast grundutbildningen 

i handledning. De båda utbildningarna vilar på samma grund men man hinner inte ta till sig 

och bearbeta på så kort tid som grundutbildningen omfattar. Då det gäller jämförelsen mellan 

de båda utbildningarna säger Sofia så här. 

Ja som jag tidigare sa att det ena är lite krafs på ytan och det andra är ju en processutbildning. Det handlar 
dels om att tillföra ny teoretisk kunskap om grupper, men dels en process med mig själv att se mig själv 
och vad som styr mitt sätt  

 

8. Resultatsammanfattning 

I detta avsnitt sammanställer vi våra tolkningar av samtliga informanters ståndpunkter under 

samma rubriker som i föregående avsnitt för att få ett lättarbetat underlag för diskussionen, 

där vi knyter an till forskningsfrågorna. 

8.1 Informanternas syn på grundutbildningen när det gäller handledning 

Efter de inledande frågorna om informanternas förkunskaper ställde vi frågan om deras syn på 

grundutbildningen. Med grundutbildningen syftar vi på delkursen i handledning på det 

specialpedagogiska programmet.                                   

 

Med ett par undantag tycker informanterna att grundutbildningen i handledning gav ett 

”smakprov” (Agnes) på en ganska ytlig nivå. Den var av låg kvalitet och mest ”lite krafts på 

ytan” (Sofia). Alla menar att kursen skulle ha varit mycket mer omfattande och innehållsrik 

för att de skulle känna sig mer förberedda att ge handledning. Samtliga informanter hävdar att 

de inte fick någon struktur för hur handledning ska gå till. Ytterligare två av informanterna 

hade vissa kunskaper i handledning före grundutbildningen, vilket har gett dem en 

förförståelse av handledningens innebörd. Trots detta anser även de att grundutbildningen 

skulle ha varit mer omfattande. Några av informanterna lyfter fram både den praktiska och 

teoretiska delen som de önskat mer av. Två informanter betonar lärarens betydelse för 

kursinnehållet och kvaliteten.  

8.2 Informanternas ställningstagande inför sitt beslut till vidareutbildning i handledning  

Eftersom vi redan visste att dessa informanter hade vidareutbildat sig i handledning undrade 

vi vad som låg till grund för deras ställningstagande att söka mer handledningskunskap. 
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De flesta av informanterna anger att de ville utveckla sin handledarkompetens. Ett par av 

informanterna kände sig inte trygga i sin handledarroll beroende på att grundutbildningen inte 

hade gett tillräcklig kompetens i att handleda och ville ha påfyllning av både teoretisk och 

praktisk kunskap. På grundutbildningen låg fokus för några av informanterna på 

individhandledning. I sin yrkesutövning upplevde de att efterfrågan på handledning var störst 

från olika gruppkonstellationer. Eftersom de inte tyckte att de hade tillräcklig kunskap om 

grupphandledning och grupprocesser, ville de lära sig mer om det.   

 

8.3 Informanternas syn på vidareutbildningen i handledning 

Då vi informerat oss om specialpedagogernas syn på grundutbildningen, ville vi också ta del 

av deras syn på vidareutbildningen. Vi syftar då på den ettåriga utbildningen 

”Grupphandledning – specialpedagogen och gruppen”.  

 

Alla informanter uttrycker att det var en mycket bra och givande utbildning. Den gav 

ytterligare perspektiv på handledning och den var processinriktad. Samtidigt nämner ett par av 

informanterna att under denna utbildning hade en process satts igång hos dem själva, att deras 

självinsikt och självkänsla höjts. De som hade uttalade förväntningar säger att de infriades 

mer än väl. Informanterna uttrycker att de har fått ökade kunskaper både teoretiskt och 

praktiskt och att de blivit tryggare att våga prova på handledning ute i verksamheterna. Någon 

uttrycker att utbildningen har gett ökad utveckling av den egna personligheten men samtidigt 

en insikt i att man aldrig blir färdigutbildad i handledning. 

  

Tre informanter nämner att de känner sig mer säkra i sin handledarroll efter denna utbildning. 

Något som alla tog upp som en viktig del var att få feed-back av läraren på sin handledarroll, s 

k handledning på handledning. En informant önskar mer kännedom och kunskap om 

reflektion och reflekterande team. 

 

8.4 Informanternas syn på handledning och dess syfte från de båda utbildningarna  

Efter att ha fått informanternas syn på de båda utbildningarnas utformning när det gäller 

handledning, ville vi ta del av deras uppfattning av om de båda utbildningarna hade samma 

syfte med handledning eller om det kunde urskiljas några skillnader. 
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Tre informanter anser att syftet med handledning var detsamma både på grundutbildningen 

och på vidareutbildningen. De informanter som har haft samma lärare på de båda 

utbildningarna var mer nöjda och klarare över handledningens syfte redan från början av 

vidareutbildningen i jämförelse med de övriga informanterna.  

 

Syftet med vidareutbildningen har enligt fyra informanter varit att utveckla sig själv som 

person för att därigenom kunna hantera handledarrollen på ett mer professionellt sätt. Lika 

många ansåg att denna typ av handledning är kompetenshöjande för pedagogen genom att den 

handledningen ”lyfter upp” och ”lyfter fram” pedagogen på ett utvecklande sätt, så att 

pedagogens egna resurser frigörs. Pedagogen får därigenom en starkare självbild och blir 

tryggare i sin yrkesroll. Två av informanterna tar särskilt upp vikten av handledarrollen, en 

roll som de som specialpedagoger stärkts i under vidareutbildningen.  

 

Vi tolkar att det här handlar om den strukturerade processhandledningen över tid och inte 

konsultationssamtal, för som bl a Gittan säger används begreppet handledning ibland på ett 

”slarvigt” sätt. 

 

När vi bad informanterna att se likheter och skillnader mellan grundutbildningen och 

vidareutbildningen, nämns om grundutbildningen att den var av lägre kvalitet och ”lite krafs 

på ytan” (Sofia). Tre av informanterna anser att de båda utbildningarna hade samma syfte, att 

lyfta pedagogernas medvetenhet om sin egen yrkesutövning, men grundutbildningen gav bara 

ett mönster för hur handledningen kan gå till men inte tillräckligt djup kunskap och praktik. 

Vid en jämförelse mellan de båda utbildningarna anser alla att vidareutbildningen var av 

högre kvalitet, hade större teoretiskt djup och gav en praktisk säkerhet i att handleda. Ett par 

av informanterna nämner att under vidareutbildningen har en process satts igång hos dem 

själva, att deras självinsikt och självkänsla höjts. 

 

Flera av informanterna angav att de har fått en ökad säkerhet i handledarrollen. 

Vidareutbildningen var utvecklande för den egna personligheten och tankesättet. Den gav en 

ökad trygghet som hade till följd att flera av informanterna efter den har använt sig av 

handledning i sin dagliga verksamhet. Någon nämner att hon har nytta av utbildningen även i  

andra sammanhang, t ex  i samtal med myndighetspersoner.  
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9. Diskussion 

Vi har fått en god helhetsbild av specialpedagogernas syn på utbildningarna och 

handledningens syfte genom de frågor vi ställt. Utifrån dessa frågor har vi gjort tolkningar av 

hur väl förberedda de var som handledare efter respektive utbildningar.  

  

Det finns en villrådighet bland de specialpedagoger som vi har intervjuat om vad som ligger i 

deras handledningsuppdrag. Begrepp som handledning, samtal, kvalificerade samtal, lärande 

samtal, konsultation och kollegialt samtal samt handledare och samtalspartner används. Bl a 

Sahlin (2004) använder båda begreppen handledning och kvalificerade samtal men gör ingen 

åtskillnad däremellan. Eftersom det enligt Bladini (2004) saknas en precisering av 

handledningsbegreppet i de officiella dokumenten för förskola/skola, kan vi förstå denna 

villrådighet bland de intervjuade specialpedagogerna. Utrymmet för egna tolkningar av 

begreppet är därför stort för både specialpedagoger, skolledning och politiker (a.a). Detta kan 

ha till följd att handledning kan se mycket olika ut inom förskola/skola. Om begreppet är vagt, 

finns en risk att varken pedagoger, skolledning eller politiker förstår betydelsen av 

handledning som ett verktyg för både personlig utveckling och skolutveckling. Här ligger en 

risk för att detta värdefulla verktyg (Normell 2002), som handledning kan vara, inte används i 

den utsträckning som det skulle behövas.  

 

De två specialpedagoger som har den äldsta grundutbildningen är mest kritiska till 

handledningskursen på nämnda utbildning. De som utbildats de senaste 5-6 åren ser mer 

positivt på grundutbildningen och bedömer att den ligger i linje med vidareutbildningen men 

på ett betydligt ytligare plan. Att utbildningen hela tiden genomgår positiva förändringar är 

väl bara att anta, men tidsaspekten kan ju också spela in, att en del har glömts bort under åren.  

Av de senast utbildade är det två specialpedagoger som har gått grundutbildningen och 

vidareutbildningen på samma ort. Hos dem framgår inte någon skillnad på syftet med 

handledning mellan de båda utbildningarna, medan det uttrycks lite diffusare från de övriga. 

Däremot kan vi utläsa från intervjuerna att specialpedagogerna har en gemensam syn på 

handledning efter vidareutbildningen. De ser handledning som en processutvecklande metod 

(Danielsson/Liljeroth 2002), som ger ett ”växande” (Ulrika) hos pedagogen. De menar att 

handledning ska kompetenshöja pedagogen (bl a Monika) för att han/hon ska kunna utföra ett 

professionellt pedagogiskt arbete. Detta är vad bla Normell (2002) och Wahlström (1996) 

också menar.   
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Specialpedagogerna anser alltså att handledningskursen på grundutbildningen, oavsett 

kvaliteten, är alldeles för ytlig och övergripande. Den kan ses som en plattform, som bör 

fördjupas och vidgas. För att specialpedagogen ska känna sig mer trygg och säker i 

handledarrollen redan efter avslutad grundutbildning, borde handledningskursen vara längre 

tidsmässigt och därigenom kunna ge mer, som Gjems (1997) framhåller, av både teoretisk och 

erfarenhetsgrundad kunskap om handledning. För att handledning ska kunna användas som 

det verktyg som Normell (2002) anser bör utbildningen precis som handledning ske 

processinriktat över tid. Danielsson/Liljeroth (2002) skriver mycket om att människans 

handlande och tänkande styr vårt förhållningssätt. ”Hur jag tänker påverkar det jag gör” 

(Ulrika, s 28). Det tar tid att reflektera över detta och bli medveten om det och kunna 

förändra/förnya en tanke och ett handlande.  

 

Hos varje specialpedagog kan vi skönja en osäkerhet att handleda eller föra kvalificerade 

samtal ute i verksamheten efter grundutbildningen. Deras syn på handledarrollen stämmer 

mycket med bl a Gjems (1997) uppfattning att specialpedagogen måste ha en gedigen 

kunskap om handledning både teoretiskt och erfarenhetsmässigt. Handledaren ska kunna 

reflektera över sig själv och stimulera till reflektion hos pedagogen, att se situationer utifrån 

olika perspektiv. Handledning kräver en mogen person med självinsikt för att kunna stötta 

pedagogen i sitt växande. Denna uppfattning får vi från specialpedagogerna men även från 

Hammarström-Lewenhagen & Ekström (2002).  

  

Eftersom kursen på grundutbildningen endast är på fem poäng är det svårt, till och med 

omöjligt att den blivande specialpedagogen ska kunna tillförskaffa sig all den kunskap som de 

intervjuade specialpedagogerna anser sig behöva för att handleda på ett professionellt sätt 

(Tveiten 2000). Tidsutrymmet är alldeles för litet för det. Det är ju också det som 

specialpedagogerna framhäver att grundutbildningen var för kort tidsmässigt och därigenom 

blev den alltför ytlig både teoretiskt och praktiskt. Frågan är vad som krävs av den 

färdigutbildade specialpedagogen? Vad är det som ska rymmas inom benämningen 

kvalificerad samtalspartner? Är det någon skillnad i betydelsen mellan handledning och 

kvalificerade samtal och i så fall vari består skillnaden? Om ansvariga för grundutbildningen 

skiljer dessa begrepp åt, kan vi i denna studie inte svara på.  

 

De specialpedagoger vi har intervjuat visar ändå på en stor erfarenhetsmässig visshet om vad 

de anser att handledning går ut på. De ställer stora krav på sig själva som handledare. 
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Osäkerheten från grundutbildningen har ersatts av en mer uttalad säkerhet och ett större 

intresse för handledning efter vidareutbildningen. Den oklara begreppsdefinitionen av 

handledning har klarnat efter vidareutbildningen. Många hävdar dock att man aldrig blir 

färdigutbildad som handledare för att man utvecklas och förändras hela tiden som person. 

Därför är det några som uttrycker en önskan om ytterligare utbildning i att handleda. Frågan 

är om ansvarstagandet för kompetensutveckling ska ligga på handledaren själv som 

Hammarström-Lewenhagen/Ekström (2002) uttrycker det eller är det skolledningen som ska 

bära ansvaret för att detta ska ske? Häri ligger hela komplexiteten i specialpedagogrollens 

otydlighet, att det kan vara svårt att hävda behovet av mer utbildning i processhandledning. Vi 

tolkar att specialpedagogerna anser att det bör tydliggöras redan under grundutbildningen vad 

innebörden i deras uppdrag är. Den typ av handledning som specialpedagogerna vill använda 

och mest använder är den processinriktade handledningen. De skiljer klart och tydligt på 

konsultation och handledning. Konsultation kan vara nödvändig ibland, men om ett växande 

ska ske inom pedagogen själv, behöver en utveckling ske över tid som vid den handledning vi 

åsyftar i denna studie. Flera av specialpedagogerna menar att förskolans/skolans pedagoger 

ofta söker upp dem för en konsultation, men specialpedagogen försöker att föra in samtalet på 

en processinriktad handledning, vilken stärker och utvecklar pedagogens tänkande och 

handlande (Danielsson/Liljeroth 2002). Det kan också vara omvänt, att pedagogen efterfrågar 

handledning, men det visar sig att det är konsultation det handlar om. Det är inte 

specialpedagogen som ska tala om för pedagogen hur han/hon ska göra. Specialpedagogen 

ska få pedagogen att ”tänka utifrån sig själv och hitta egna lösningar” (Monika) som i en 

processhandledning.  

 

Vi tolkar specialpedagogernas utsagor som att handledning är något som verkligen ligger dem 

varmt om hjärtat. De har förstått och tagit till sig handledning som ett av specialpedagogens 

viktiga uppdrag. Vi kan märka att de har sett positiva konsekvenser av handledning, ett 

”växande” hos pedagoger som Ulrika uttrycker det. En fråga vi ställer oss efter denna studie 

är om delkursen ”Kommunikation och samtal” på specialpedagogiska programmet borde 

förlängas, eftersom effekterna av att få professionell pedagogisk processhandledning kan 

stärka pedagogen både som människa och därmed också i yrkesrollen. Till det behövs 

kompetenta handledare enligt specialpedagogerna och bl a Hammarström-

Lewenhagen/Ekström (2002).  
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Från intervjuerna med specialpedagogerna kan vi utläsa att de inte anser sig så väl förberedda 

efter grundutbildningen för sitt uppdrag som handledare/kvalificerad samtalspartner som 

behovet i praktiken visar. Denna studie gör gällande att delkursen i ”Kommunikation och 

samtal” borde förlängas i det specialpedagogiska programmet för att de utbildade 

specialpedagogerna ska känna trygghet i sin handledarroll och använda sig av detta 

betydelsefulla verktyg i större utsträckning redan från början av sitt yrkesliv som 

specialpedagog.  

 

Vi tolkar att vidareutbildningen har gett dessa specialpedagoger så mycket mer av både 

praktisk och teoretisk kunskap att de känner sig kompetenta att handleda, även om de 

framhåller att det är en process som ständigt fortgår. Enligt Gittan blir man som handledare 

aldrig riktigt fullärd. Vi drar slutsatsen att dessa specialpedagoger anser att grundutbildningen 

inte har gett dem tillräcklig kompetens i att handleda, medan vidareutbildningen har gett dem 

både en tydlig praktisk struktur och en teoretisk inramning när det gäller att handleda.  

Grundutbildningen har varit för teoretiskt ytlig och för knapphändig praktiskt, medan 

vidareutbildningen har gått mer på djupet och rent tidsmässigt gett mer praktik. För flertalet 

av specialpedagogerna var syftet med handledning detsamma på de båda utbildningarna, även 

om det på vidareutbildningen blev tydligare och mer klarlagt än tidigare, att det handlar om en 

processutvecklande handledning. Vidareutbildningen bidrog till att specialpedagogerna kände 

en större säkerhet att handleda.  

 

Våra frågeställningar från intervjuguiden har lett oss fram till svaren på våra forskningsfrågor.  

Informanterna i vår studie har varit sex till antalet. Om vi hade haft fler informanter i vår 

studie hade det gett ett ännu säkrare resultat som antingen hade visat fler nyanser eller större 

tydlighet (Thomsson 2002). Enligt Kvale (1997) ingår en subjektiv tolkning i all kvalitativ 

forskning. Vi är medvetna om att resultatet är beroende av hur vi har framställt frågorna och 

hur vi har tolkat svaren. Ändå tror vi oss kunna säga att om informanterna hade varit flera, 

hade vi fått ett liknande resultat. Den tolkningen gör vi i och med att ”våra” informanters 

uppfattningar var så samstämmiga trots att de kom från skilda sammanhang. 

 

9.1 Sammanfattande tankar 

Intressant vore att göra ytterligare en studie med specialpedagoger, som inte har gått någon 

vidareutbildning i handledning. Hur tycker de att de klarar av specialpedagogens 
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handledningsuppdrag? Är de medvetna om betydelsen av handledning och betydelsen av att 

vara en kunnig handledare? Kommer de i kontakt med enbart konsultationssamtal? Eller har 

de under årens lopp hittat egna strategier för att stötta pedagoger i vårt fortsatta föränderliga 

samhälle? 

 

Den litteratur som vi har presenterat tar upp handledningsbegreppet som något som är 

beroende av den situation den används i och beroende av utövarnas mening om vad det 

innebär. Vi kan förstå de intervjuade specialpedagogernas osäkerhet efter grundutbildningen 

om vad deras uppdrag innebar och även att de efter vidareutbildningen kände sig säkrare efter 

att ha fått ett koncept som tydliggör handledningens syfte. Vi ser fram emot precis som Sahlin 

(2004) och Bladini (2004) att specialpedagogens roll ska bli tydligare och att handledning 

som begrepp ska ges en tydligare innebörd genom teoretisk inramning. Detta kan endast ske 

genom forskning och mer utbildning, som syftar till att ge specialpedagogerna den skicklighet 

som krävs för att bedriva handledning på ett professionellt sätt så att en yrkesutveckling sker 

hos pedagogerna, vilket också leder till skolutveckling. 

 

Handledare, samtalspartner, eller ….? Vilket begrepp som används är inte det viktigaste utan 

det väsentliga är att begreppets innebörd blir klarlagd. 

. 

 



 42 

  

Referensförteckning 
Böcker 

Bladini, Kerstin (2004): Handledning som verktyg och rum för reflektion. En studie av 

specialpedagogers handledningssamtal. Institutionen för utbildningsvetenskap: Karlstads 

Universitet. 

 

Danielsson, Lennart & Liljeroth, Ingrid (1996 / 2002): Vägval och växande. Stockholm: Liber 

AB. 

 

Gjems, Liv (1997): Handledning i professionsgrupper. Lund : Studentlitteratur. 

 

Hammarström-Lewenhagen, Birgitta & Ekström, Susanna (2002): Det mångtydiga mötet. Ett  

försök att förstå komplexiteten i pedagogisk handledning med yrkesverksamma. Stockholm: 

HLS Förlag. 

 

Högskoleverket (2001): Förordning Specialpedagogexamen (2001:23). Stockholm: 

Högskoleverket. 

 

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lauvås, Per, Hofgaard Lycke, Kirsten & Handal, Gunnar (1997): Kollegahandledning i  

skolan. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lendahls Rosendahl, Birgit  & Rönnerman, Karin (2002): Handledning av pedagogiskt  

yrkesverksamma – en utmaning för skolan och högskolan. Stockholm: Fritzes.  

 

Normell, Margareta (2002): Pedagog i en förändrad tid – om grupphandledning och 

relationer i skolan. Lund: Studentlitteratur.  

 

Sahlin,Birgitta (2004): Utmaning och omtanke . En analys av handledning som en utvidgad 

specialpedagogisk funktion i skolan med utgångspunkt i tio pionjärers berättelser. 

Stockholm:HLS Förlag. 

 

Thomsson, Heléne (2002): Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 



 43 

  

 

Trost, Jan (2005): Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Tveiten, Sidsel (2000): Yrkesmässig handledning – mer än ord. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wahlström, Gunilla O (1996): Handledning och samverkan i pedagogernas värld. Hässelby: 

Runa Förlag AB. 

 

Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Elektroniska källor 

Salamancadeklarationen UNESCO (1994): www.unesco-sweden.org/PDF/ett01versiontva.pdf 

 

Läroplaner 

Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

Lpfö 98, Läroplan för förskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Riksdagstryck och lagar 

SOU 1997:108. Att lämna skolan med rak rygg- om rätten till skriftspråket och om förskolans 

och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Fritzes. 

 

SOU 1999:63 Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling:  

Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande. Stockholm: Fakta info direkt 



   

Bilaga 1 

 

SFS 2001:23 

Omfattning 

 

Specialpedagogisk examen uppnås efter fullgjorda kursförordningar om 60 poäng. Därtill 

ställs krav på annan avlagd lärarexamen. I examensbeviset skall anges för vilken verksamhet 

utbildningen är avsedd. För att få specialpedagogexamen skall studenten ha fullgjort ett 

självständigt arbete om 10 poäng. 

 

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap.9 § högskolelagen) 

 

För att få specialpedagogexamen skall studenten ha de specialpedagogiska kunskaper och 

färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av 

stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller habilitering/rehabilitering. 

 

Därutöver skall studenten kunna 

 

• Identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till 

svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer, 

• Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på 

organisations-, grupp- och individnivå, 

• Utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan mellan 

skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och 

lärandemiljöer, 

• Utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram, 

• Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för  föräldrar 

samt för kolleger och andra berörda yrkesutövare, 

• Genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans 

utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever. 

 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Förordning (2001:23) 
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Bilaga 2 

 

Frågeområden med underfrågor 

 
1. Bakgrund 

a) tjänstebenämning 

b) anställningsår före och efter handledningsutbildningen 

c) tjänsteställe 

d) grundutbildning 

e) vidareutbildning 

f) specialpedagogprogrammets utbildningsort 

 

2. Utbildning 

a) Informantens syn på delkursen i handledning, 5 poäng, på 

specialpedagogprogrammet 

b) Informantens syn på vidareutbildningen i handledning 

c) Informantens ställningstagande inför sitt beslut till vidareutbildningen i 

handledning 

d) Vilka av informantens förväntningar uppfylldes eller uppfylldes inte efter 

vidareutbildningen? Vilka konsekvenser har det gett? 

 

3. Utvecklingslinjer – inriktningar 

a) Informantens syn på handledningens inriktning, syfte både när det gäller 

programmets utbildning och vidareutbildningen 

b) Informantens syn på likheter och skillnader mellan de två utbildningarna  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 


