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Sammanfattning 
Med stöd i frågeställningarna i denna uppsats studerar jag hur symmetriska respektive 

asymmetriska relationer tar sig uttryck i specialpedagogens handledningssamtal. En av de 

uppgifter som specialpedagogen har i skolan är att vara en kvalificerad samtalspartner (SFS 

2007:638). Tidigare forskning har behandlat hur mötet mellan specialpedagoger och 

pedagoger tar sig uttryck. I denna uppsats behandlas hur specialpedagogen förhåller sig i 

handledningssamtalet och hur det påverkar relationerna i handledningssamtalet.  

Uppsatsen stöder sig på tidigare forskning och litteratur, vilken visar att handledningssamtal 

kan utföras på olika sätt och att det i sin tur påverkar handledningssamtalet.  

 

Fem halvstrukturerade kvalitativa livsvärldsintervjuer med specialpedagoger utgör empirin i 

studien. Som analysverktyg har symmetri och asymmetri använts. I studien framgår att 

specialpedagogens roll kan ses i symmetriska relationer eller asymmetriska relationer. I den 

symmetriska relationen har specialpedagogen ett förhållningssätt som medför att hon 

anpassar sig till de som handleds och vilken typ av handledningssamtal som ska hållas. Jag 

ser denna roll som en kameleont. En kameleont anpassar sig till omgivningen för att smälta 

in i omgivningen. I den asymmetriska relationen har specialpedagogen ett förhållningssätt 

som medför att hon styr dem som handleds. Denna relation är för mig mer som en dirigent. 

En dirigent är den som styr orkestern, vem och hur länge ska respektive medlem i orkestern 

spela. 

 

Uppsatsen mynnar ut i förslaget att det inom utbildning av specialpedagoger och arbetet på 

skolorna behövs tid för reflektion kring vad och hur specialpedagogens roll i handledning 

påverkar samtalet. 
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Förord 
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1 Inledning 
Ett av de uppdrag som specialpedagogen kan möta i sin yrkesroll är att handleda. I 

examensförordningen för specialpedagogexamen står det bland annat att specialpedagogen 

skall ”…visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda” (SFS 2007:638). 

Att vara en kvalificerad samtalspartner väljer jag, i denna studie, att likställa med att 

handleda i handledningssamtal. 

 

Birgit Lendahls Rosendahl och Karin Rönnerman (2005) skriver att det under 1990-talet 

blev en ökad efterfrågan och ökat intresse av handledning i skolorna i Sverige, vilket ledde 

till att handledning blev ett centralt begrepp i skolans förändrings- och utvecklingsarbete. 

Även Karin Åberg (2009) skriver i sin studie att handledning och gruppsamtal efterfrågas 

alltmer av lärare och är på framväxt i skolans verksamhet. Pedagogisk handledning är ett 

arbetssätt som kan medverka till att verksamheten i skolan utvecklas, för de elever som är i 

behov av extra stöd och insatser under sin utbildning, men även för alla de andra eleverna på 

skolan. I handledningssamtal möts handledare och personal, med olika erfarenheter och 

uppfattningar. I dessa samtal skapas förhoppningsvis möten mellan medvetet och omedvetet 

och mellan teori och praktik. Handledarens uppgift blir att integrera och fördjupa teorier och 

i mötet mellan aktörerna skapa ny kunskap.  

 

I mitt sökande inom området handledning är det några frågor som återkommer hos mig: Hur 

ser specialpedagogisk handledning ut idag? Vad kan specialpedagogisk handledning leda 

till? Hur kan specialpedagogisk handledningen utföras för att leda till vidgat 

yrkeskunnande? Påverkas relationerna i handledningssamtalet utifrån specialpedagogens sätt 

att förhålla sig? Skapas det symmetriska eller asymmetriska relationer? I en symmetrisk 

relation, menar jag, att de olika aktörerna respekterar varandras kompetenser, det är ett 

jämställt och jämbördigt förhållande, båda aktörerna har ansvar i samtalet. I en symmetrisk 

relation försöker man inta och förstå hur situationen är för den andre aktören, man intar en 

tillmötesgående roll. I en asymmetrisk relation visar den ena parten att den har mer makt, det 

blir ett ojämlikt och icke jämbördigt förhållande. Den ena aktören visar sin auktoritet i en 

asymmetrisk relation och aktörens profession och kunskap blir mer synlig. Det finns flera 
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forskare som använt sig av begreppen symmetri och asymmetri vilka jag återkommer till i 

2.3. 

 

Handledningsbegreppet används i olika sammanhang och beroende på sammanhang kan 

handledning ges olika innebörd. Kerstin Åman (2006) kommer i sin studie fram till att 

handledningsbegreppet används med olika innebörd av specialpedagoger som är 

yrkesverksamma; handledning som råd och stöd samt som konsultation. Lennart Danielsson 

och Inger Liljeroth (1998) menar att handledning tidigare främst gällt psykologiska områden 

men genom sin spridning till andra verksamheter även ändrat karaktär. Inom verksamheter 

som psykiatri och socialtjänst har handledning varit vanligt förekommande under lång tid, 

eftersom det setts som en förutsättning för yrkesutveckling hos personalen. Johan Näslund 

(2004) slår fast att det inte går att använda handledning som ett generellt begrepp. Det 

gemensamma syftet för all handledning är dock att handledaren och de handledda erbjuds 

tillfälle till utveckling och lärande. Mötet med människor är också gemensamt. Näslund 

(a.a.) menar att tydligheten i uppdragsbeskrivningen inför handledningstillfället är 

utslagsgivande för resultatet.  

 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) skriver i sin artikel, ”Med fokus på handledning 

i skolors förändringsarbete”, att antingen var handledningen i skolan riktad mot individens 

kompetensutveckling eller riktad mot skolans utveckling. Näslund (1995; 2004) skriver att 

syftet med handledning alltid måste vara att stödja och hjälpa eleven, vilket kan handla om 

att tala om hjälp med att tillföra aspekter som kan stödja elevers utveckling eller att ge stöd 

för att ta bort störande element. För att komma fram till vad som är konstruktivt och givande 

för eleverna behövs det, enligt mig, handledning som handleds av en specialpedagog som är 

medveten om sitt handlande, sin egen roll i handledningssamtalet. 

 

I min ambition att studera hur de symmetriska och asymmetriska relationerna tar sig uttryck 

i handledningssamtal har jag studerat hur specialpedagogerna förhåller sig i 

handledningssamtalet. Vilken roll intar specialpedagogen i handledningssamtalet? I 2.3. 

redogör jag för forskning om den symmetriska kontra den asymmetriska relationen i 

handledning. 

Danielsson och Liljeroth (1998), skriver att det har blivit mer vanligt att använda begreppet 

förhållningssätt, men då på ett oklart sätt, mera som en fras. Det finns en risk med att 

förhållningssätt i praktiken blir reducerat till och jämställt med yttre handlande. Danielsson 



	   3	  

och Liljeroth menar att deras erfarenhet visar på att om man blir medveten om och 

reflekterar över tankar som styr kan man påverka och förändra sitt handlande på ett 

avgörande sätt. Det som finns och som sker inom en individ ger konsekvenser för hur man 

gör och handlar. Att reflektera över detta utvecklar kvaliteten hos det individen gör. Hur ser 

specialpedagogen på sin roll i handledningssamtalet? Går det att se bakom det uppenbara för 

att kunna utveckla ett förhållningssätt som ger konsekvenser? 

 

Resultatet av Gun Mollberger Hedqvist (2006) studie, ”Samtal för förståelse: hur utvecklas 

yrkeskunnande genom samtal?”, visar att samtal handlar om att förstå det man har varit med 

om. Förståelsen är utgångspunkt för att utveckla ett yrkeskunnande. Ett förhållningssätt med 

ett öppet lyssnade, till sig själv och i samspelet med andra, är en förutsättning för att 

yrkeskunnandet ska utvecklas. Det vill säga, det krävs ett reflekterande rum för att uppnå 

förståelse i samtalets form. Ann Ahlberg, Jan-Åke Klasson och Elisabeth Nordevall (2002), 

visar i sin studie ”Reflekterande samtal för pedagogisk utveckling. Lärare och 

specialpedagog i samverkan om lärande i matematik” att specialpedagogers handledning 

kan medverka till att lärare utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin undervisning och kan 

distansera sig. Handledning medverkar även till att ge de deltagande lärarna gemensamma 

referensramar och ett gemensamt språk. Vad det är i handledarnas förhållningssätt som gör 

att lärarnas utveckling stimuleras tar författarna dessvärre inte upp. Går det att komma åt 

detta? Kan det i handledarnas förhållningsätt finnas en nyckel till framgångsrika samtal och 

vidgat yrkeskunnande? 

 

Elisabeth Nordström (2002) redogör i sin licentiatuppsats, där hon följt 20 handledare, hur 

olika ramar och förutsättningar haft betydelse för handledningssamtalen. Resultaten visar, 

enligt Nordström, på att ramarna ex. lokalmässiga och rumsliga förutsättningar, tid till 

förfogande, handledningsgruppens storlek samt handledningsgruppens sammansättning, har 

förhållandevis stort inflytande på handledningsprocessen. Jag ställer mig frågan: Påverkas 

specialpedagogerna, som ingår i denna studie, i sitt sätt att förhålla sig i handledning av de 

olika ramarna?  

 

Åberg (2007) menar att forskningen inom området handledning i skolan är knapphändig 

men att hon i sina egna två studier tillsammans med ytterligare 18 forskningsprojekt, som 

hon kunnat finna, ser en bild av handledning som ”…en högt skattad verksamhet som tjänar 

olika syften och förstärker olika slags kvalifikationer” (s 92).  Åberg (a.a.) hänvisar till två 
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studier om grupphandledning för lärare riktade till skolledare och menar att resultatet visar 

att syftet med handledda lärargrupper i svenska skolan kan summeras till fyra områden. 

Dessa områden är problemhantering, pedagogisk utveckling, grupputveckling och personlig 

utveckling. Problemhantering handlar om att ge hjälp att hantera speciella problem i arbetet. 

Problemet kan röra enskild elev, relation till förälder och elev eller dispyter på arbetsplatsen. 

I dessa fall brukar handledningen föreslås av skolledare eller personal. Situationen känns 

akut och handledaren förväntas hjälpa till med lösningar och svar, handledningen blir 

konsultativ. Pedagogisk utveckling eftersträvar pedagogisk skicklighet, ökad kunskap och 

lärarkompetens. I detta kan rymmas utveckling av pedagogiska metoder, tillfällen för 

reflektion, bättre bemötande av elever och föräldrar. Grupputveckling syftar till ta tillvara de 

olika deltagarna i gruppen, öka samarbetet och se de resurser som finns i gruppen. Personlig 

utveckling syftar till att stödja pedagogers egna personliga utveckling samt att förhindra 

utbrändhet. 

 

Jag har i inledningen velat visa på hur handledning är ett arbetssätt i skolan som tycks bli 

alltmer vanligt. Med anledning av att styrdokumenten betonar ”en skola för alla” har det 

också lett till en mer inkluderande skola. Den inkluderande skolan för med sig att förskolan 

och skolan idag har barn/elever med olika behov och förutsättningar i förskolan och 

klassrummet. Detta har i sin tur lett till ett behov av handledning hos pedagogerna – hur ska 

varje individ bli mött på bästa sätt och efter dess förutsättningar? Flera forskare betonar 

vikten av handledning. Vad är det specialpedagogen ska tänka på i handledning? Påverkar 

förhållningssättet hos specialpedagogen handledningen? Jag menar att det är av vikt att 

studera handledning med anledning av att det är det arbetssättet som skolan har för att 

tillsammans med kolleger samtala om olika frågor i skolan. Ovan refererar jag till Åberg 

(2007) som visar att handledningssamtalen, kan vara av olika karaktär.  För att som 

handledare kunna handleda inom dessa fyra olika områden, menar jag, att det har betydelse 

vilken roll handledaren intar. Med anledning av handledarens roll och sätt att förhålla sig i 

handledningssamtalet anser jag att begreppen symmetri och asymmetri kan hjälpa 

handledaren att se hur han/hon påverka relationerna i samtalet. Att bli medveten om sättet att 

förhålla sig i handledningssamtal kan leda till symmetriska eller asymmetriska relationer i 

handledningssamtal anser jag vara en viktig del av att vara professionell som handledare.  

 

De frågor jag ställt till texten i inledningen är öppet ställda. Jag kommer inte att besvara alla 

frågorna, men jag anser att de är berättigade med anledning av att de förhoppningsvis gör att 
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du som läsare ser att det i forskning och litteratur finns flera olika infallsvinklar. Jag väljer 

att i min empiri fokusera på specialpedagogens roll, och då främst med de analytiska 

verktygen symmetrisk kontra asymmetrisk relation, i handledning.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Inledningen leder mig in i utformningen av syftet för denna studie. 

Syftet är att undersöka hur specialpedagogen beskriver sin roll i handledningssamtalet. 

Utifrån syftet formulerar jag följande frågeställningar: 

1. Vad i ett handledningssamtal kan betecknas som en symmetrisk relation? 

2. Vad i ett handledningssamtal kan betecknas som en asymmetrisk relation? 

 

1.2 Begreppsanvändning 
I uppsatsen förekommer olika begrepp. Följande begrepp väljer jag att förklara: 

handledning, handledare, handledd, handledningsgrupp, symmetri och asymmetri. 

Handledning; vilket åsyftar ett regelbundet planerade samtal mellan två eller fler personer, 

där en person leder samtalet. Handledare; vilket åsyftar den person som håller det 

regelbundet återkommande samtalet med en person eller en grupp; specialpedagogen. 

Handledd; vilket åsyftar en person, enskilt eller i grupp, som deltagare i regelbundet 

återkommande samtal; pedagogen. Handledningsgrupp; vilket åsyftar, en bestämd grupp, 

som deltar i regelbundet återkommande samtal.   

Mina val av dessa begrepp baserar jag på den litteratur jag tagit del av, vilken till största 

delen använder begreppen: handledning, handledare, handledd och handledningsgrupp 

(Danielsson & Liljeroth 1998; Bladini, 2004; Näslund, 2004; Sahlin, 2005; Åman, 2006; 

Sundqvist 2012).  

Symmetri och asymmetri är två återkommande begrepp i uppsatsen. Dessa begrepp kan i sig 

ha flera olika betydelser beroende på kontext. I Inledningen, s1, ger jag en definition av de 

båda begreppen. I denna uppsats menar jag att en symmetrisk relation tyder på att relationen 

är jämbördig, man har en tillmötesgående roll. Med asymmetrisk relation menar jag att 

relationen tyder på att relationen är icke jämbördig. En asymmetrisk relation tar sig uttryck i 

att en aktör styr den andre. Vad jag lägger i begreppen ”att anpassa sig” och ”att styra” 

återkommer jag till i kapitel 4. 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel. I det första kapitlet introducerar Inledningen läsaren i 

studiens forskningsområde, syfte, begreppsanvändning och uppsatsens disposition. I kapitel 

två presenterar jag vad tidigare forskning, i form av två avhandlingar, säger om 

specialpedagogens sätt att förhålla sig i handledningssamtalet. Jag ger även en redogörelse 

för tidigare forskning kring begreppen symmetrisk kontra asymmetrisk relation i 

handledning. Detta utgör en teoretisk grund för min studie. I kapitel tre beskriver jag 

metoden för studien. Jag ger en beskrivning av hur det empiriska materialet insamlats, hur 

det bearbetats och hur analysen utförts. De forskningsetiska principerna presenteras. I det 

fjärde kapitlet redovisas det empiriska materialet med hjälp av teman som framkommit 

under analysarbetet. I kapitel fem för jag en diskussion kring studiens resultat, val av metod 

och på vilket sätt den inverkat på studien. En sammanfattning av studien och förslag på 

fortsatt forskning avslutar detta kapitel. 
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2 Tidigare forskning 
Jag inledde min studie med att söka efter avhandlingar som gjorts i ämnet specialpedagogisk 

handledning. Sökverktygen Libris, diva och ERIC har använts. I de avhandlingar och böcker 

jag kom att läsa fick jag nya hänvisningar till litteratur som rör detta ämne. Mina sökord har 

varit: specialpedagog, handledning, specialpedagogisk handledning.  

Inom området handledning i skolan finns det ett flertal avhandlingar att läsa. Bland de som 

finns valde jag två avhandlingar som båda rör sig i området kring specialpedagogen och 

handledningssamtalet. I de båda avhandlingarna behandlas frågor om perspektivmöten och 

förhållningssätt samt hur specialpedagogen påverkar handledningssamtalet. Förutom de 

båda avhandlingarna har jag tagit del av forskning om den symmetriska kontra den 

asymmetriska relationen i handledningen, vilket återfinns i 2.3.  

 

Enligt Kerstin Bladini (2007) är kunskapen om vad specialpedagoger gör när de handleder 

liten, detta beror enligt henne på att det är ett område där forskning saknas. Bladini och flera 

andra forskare (Lendahls Rosendahl & Rönnerman 2000; Sundqvist 2012) har fokuserat på 

handledningssamtalet och vad det innehåller och leder till. Jag kommer i min studie att 

fokusera på specialpedagogens roll och då främst för att titta närmare på hur de symmetriska 

och asymmetriska relationerna tar sig uttryck.  

 

De två doktorsavhandlingar som har relevans för syftet i denna uppsats är: Perspektivmöten i 

skola och handledning – Lärares tankar om specialpedagogisk handledning, av Christel 

Sundqvist (2012) och Handledning som verktyg och rum för reflektion – En studie av 

specialpedagogers handledningssamtal, av Kerstin Bladini (2004).  

Jag kommer här nedan att redogöra för de olika avhandlingarna och vad författarna kommit 

fram till. Jag kommer även att göra en sammanfattning av de båda studierna, för att se om 

deras studier har visat på olika eller kompletterande resultat av specialpedagogisk 

handledning. Detta anser jag vara av vikt med anledning av mitt syfte med min studie. Jag 

avslutar detta kapitel med att utifrån de frågeställningar jag har i studien titta närmare på hur 

den symmetriska kontra den asymmetriska relationen i handledningen tar sig uttryck i den 

tidigare forskningen.  
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2.1 Forskning om specialpedagogisk handledning 
Den första avhandlingen jag här redogör för är skriven av Sundqvist (2012). Temat för 

avhandlingen är, handledning som verksamhetsform för speciallärare i den finlandssvenska 

grundskolan, åk F-6. Författaren använder begreppen klasslärare och speciallärare. I Finland 

finns inte yrkestiteln specialpedagog. Sundqvist började fundera över hur skolan på bästa 

sätt kan möta utvecklingen mot en inkluderande skola där elever oberoende av 

inlärningsförutsättningar ska undervisas inom ramen för allmänundervisningen. Hon menar 

att detta borde innebära ökade krav på ett fungerande samarbete mellan speciallärare och 

klasslärare.  

Sundqvist övergripande syfte med studien är att fördjupa kunskapen om hur 

specialpedagogisk handledning kan utvecklas och förstås. Genom Sundqvists 

förståelsehorisont av specialpedagogisk handledning vill hon presentera en trovärdig 

tolkning utifrån de intervjuade lärarnas beskrivning av specialpedagogisk handledning. 

Sundqvist har utifrån sitt syfte formulerat fyra forskningsfrågor. Frågorna rör sig kring hur 

lärarna beskriver handledningens plats, form, innehåll, funktion och relation mellan 

aktörerna i handledningen. En förstudie genomfördes för att kunna hitta speciallärare som 

arbetar med handledning. Genom dessa speciallärare hittades även klasslärare som får 

handledning. Författaren intervjuade nio specialpedagoger och nio klasslärare, sammanlagt 

arton intervjuer. Studien är av kvalitativ karaktär och utgår från en hermeneutisk tolkande 

forskningstradition i kombination med ett abduktivt förhållningssätt.  

Vid tolkningen av intervjuerna kommer Sundqvist fram till att specialpedagogisk 

handledning kan ses utifrån det föreskrivande perspektivet (konsultativa samtal), det icke-

föreskrivande perspektivet (reflekterande samtal) och det kollaborativa perspektivet 

(samarbetande samtal). Sundqvist menar att tidigare var det tydligare skiljelinje mellan det 

föreskrivande och det icke föreskrivande perspektivet. Hon menar att det idag finns 

tendenser till att de båda perspektiven närmar sig varandra. Dock poängterar hon att en 

central skillnad mellan de två perspektiven är förhållningssätt när det gäller användningen av 

rådgivning och expertkunskap under handledningen och den teoretiska grund som de båda 

perspektiven vilar mot. I det konsultativa samtalet är den specialpedagogiska 

kunskapsförmedlingen framträdande. I detta samtal ger handledaren råd till den handledde. 

Detta är det mest framträdande samtalet i handledning i Finland. I det reflekterande samtalet 

använder specialläraren samtalsteknik som stimulerar tankeverksamheten. Detta samtal har i 
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dagsläget inte någon större plats i finlandssvensk skolkontext. Det samarbetande samtalet 

kännetecknas av ett professionellt och ömsesidigt utbyte. Inte heller detta samtal är idag 

framträdande i finlandssvensk skola. 

Sundqvist konstaterar i sin studie att med anledning av det höga tempot i den 

finlandssvenska skolan har handledningen ofta karaktären av samtal på stående fot. I dessa 

samtal är det svårt att kunna föra reflekterande samtal. Dock finns det undantag bland 

speciallärarna som lyckas med att hitta tid, om än i ringa utsträckning, för att föra 

reflekterande samtal med lärare på skolan. Sundqvist slår fast att behovet av att fortsätta 

studera hur och i vilken omfattning det reflekterande samtalet kan vidareutvecklas i den 

finlandssvenska skolan är viktigt. För att utvecklingen ska gå mot det samarbetande 

samtalet, menar Sundqvist, krävs det att strukturella faktorer, såsom skolledning och rektor, 

och interpersonella faktorer, såsom lärares kompetens och intresse, beaktas. Resultaten 

indikerar att det samarbetande samtalet har möjlighet att utvecklas i specialpedagogisk 

handledning mellan jämbördiga medarbetare. Sundqvist menar att det samarbetande 

samtalet får ses som det fulländade när jämspelta kollegor möts med syftet att förbättra 

undervisningen för elever med skiftande inlärningsförutsättningar. För att det samarbetande 

samtalet ska utvecklas fordras bland annat att både speciallärare och klasslärare har kunskap 

om handledning, ett jämbördigt och kollaborativt skolklimat och att de båda lärargrupperna 

ges tillfredsställande med tid för att sammanträffa i handledande samtal.  I dagsläget, menar 

Sundqvist, att den finlandssvenska skolan, i motsats till övriga norden, inte är redo för att 

fullt ut bli delaktig av det icke-föreskrivande perspektivet på handledning.  Sundqvist menar 

utifrån sin forskning att det kollaborativa perspektivet med det samarbetande samtalet är den 

handledningsform som hon önskar kommer att utvecklas i den finlandssvenska 

skolkontexten.  

 

Den andra avhandlingen är skriven av Kerstin Bladini (2004). Syftet med Bladinis 

avhandling är att studera specialpedagogers handledningssamtal med pedagoger i förskola 

och grundskola. Fokus i studien riktas mot innehållet i samtalen och mot de 

påverkansprocesser som tar form i samtalen. Bladini väljer att studera handledningssamtalen 

ur specialpedagogens perspektiv.  

Bladini har utifrån sitt syfte formulerat tre delsyften.  
1. Undersöka hur specialpedagoger beskriver samtalets fokus, syfte och sin roll i samtalet 
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2. Beskriva vad specialpedagoger och pedagoger talar om i handledningssamtalen 

3. Beskriva och analysera hur och mot vad specialpedagogen styr handledningssamtalen (s.4) 

 

Studien har en abduktiv ansats, vilken visar på att studien pendlat under arbetets gång 

mellan teori och empiri. Bladini valde ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket gav 

henne möjlighet att problematisera och reflektera över egna förutfattade meningar om 

handledning. För att analysera specialpedagogernas styrning av handledningssamtalen valde 

Bladini social systemteori, där hon lånade tre begrepp för att bidra till förståelse; 

observatörsposition, system och omgivning samt distinktion. Studiens dataproduktion bestod 

i att intervjua specialpedagoger och observera handledningssamtal. Intervjuer hålls med elva 

specialpedagoger. Två handledningstillfällen per specialpedagog har observerats, efter det 

att intervjuerna var klara. 

 

Handledningssamtalen, menar Bladini, är en form av specialpedagogiskt stöd där 

arbetslagen kan stärkas. Bladini konstaterar i sin studie att det centrala i ett 

handledningssamtal är pedagogernas reflektioner som kan leda till att pedagogerna utvecklar 

ett reflekterande förhållningssätt till sin egen undervisning. Hon menar att hon sett att på 

detta sätt kan pedagogerna utveckla sin egen yrkesprofessionalitet. Bladini poängterar vikten 

av att klargöra handledningens syfte och mål. Bladini skriver utifrån sitt resultat, 

handledning som verktyg eller ett rum för reflektion, att det möjligtvis kan vara så att 

beroende av verksamhetens villkor vad det gäller kompetens, arbetsledning och 

personalsituation så påverkar det hur specialpedagogen väljer strategi för 

handledningssamtalet.  

 

Bladini skriver att hon i sin studie finner att handledning som verktyg är det dominerande. 

Detta innebär att specialpedagogen är den som ger råd till pedagogen, vilket i sin tur innebär 

att samtalets fokus framförallt syftar till barnet och pedagogens arbete. Bladini menar med 

stöd i sin studie att utmaningen ligger i att se förutsättningar hur handledningen ska få bli ett 

rum för reflektion. I ett reflekterande rum har specialpedagogen rollen att föra reflekterande 

samtal, vilket leder till att pedagogen hamnar i fokus, menar Bladini. I handledningssamtalet 

ställer specialpedagogen frågor som syftar till att stimulera pedagogens tänkande och 

utforskande i hur problem kan förstås. 
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2.2 Sammanfattning av de båda avhandlingarna  
Sundqvist (2012) konstaterar att det i den finlandssvenska skolkontexten, råder ett 

föreskrivande perspektiv i handledningssituationen – det blir ett konsultativt samtal i 

handledningen. Bladini (2004) konstaterar att det i den svenska skolkontexten, är 

handledning som verktyg som är dominerande – där specialpedagogen får en roll som expert 

som ger råd till de handledda. Jag anser att detta är två beskrivningar på liknande 

handledningssamtal, föreskrivande perspektiv kontra handledning som verktyg. Deras 

erfarenheter liknar varandra. Sundqvist konstaterar, vilket även Bladini gör, att det i 

respektive studie är det konsultativa och handledning som verktyg som är det dominerande 

perspektivet i handledning. Dock ska nämnas att de samtal som Sundqvist studerat i sin 

studie i största utsträckning varit spontana samtal ”på stående fot” medan Bladinis samtal 

varit planerade med avsatt tid för handledning. 

När det gäller vad de båda forskarna, utifrån i sin studie, vill se som utveckling i respektive 

länders skolor förespråkar de olika perspektiv. Bladini betonar utifrån sin studie att hon vill 

se att handledningen blir ett rum för reflektion. Bladini poängterar vikten av att reflektera i 

handledningstillfället, vilket enligt henne, kan leda till att pedagogerna utvecklar sin 

yrkesprofessionalitet. Detta perspektiv skulle enligt Sundqvist vara ett icke-föreskrivande 

perspektiv. Sundqvist stöder tanken om reflektion som leder till utveckling men är noga med 

att poängtera att hon anser att det samarbetande samtalet är det som ska ses som det mest 

fulländade handledningssamtalet. Sundqvist önskar att det kollaborativa perspektivet ska 

utvecklas i Finland. Hon vill se ett jämbördigt och samarbetande perspektiv i 

handledningssamtalen. Det är när de olika parterna i en handledningssituation lyssnar in 

varandra, har ett kollaborativt skolklimat och att man förstår det man varit med om som det 

kan leda till ny kunskap. 

 

2.3 Forskning om den symmetriska kontra den asymmetriska relationen i 

handledningen  
Här nedan ger jag en redogörelse av vad jag anser vara relevant i den tidigare forskningen i 

förhållande till frågeställningarna i denna studie; Vad i ett handledningssamtal kan 

betecknas som en symmetrisk relation? och Vad i ett handledningssamtal kan betecknas som 

en asymmetrisk relation? 
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När Bladini talar om förhållningssätt i sin studie rör det sig till största delen om de utsagor 

hon fått i sina intervjuer av specialpedagoger om de handleddas/pedagogernas 

förhållningssätt. Det handlar om att pedagoger ska bli medvetna om sitt förhållningssätt mot 

barnen och att pedagogerna i ett arbetslag kan ha skilda förhållningssätt. Flera 

specialpedagoger talar om vikten av att förmedla hur viktigt det är att alla pedagoger i ett 

arbetslag har ett gemensamt förhållningssätt samt att pedagogerna får tillfälle att reflektera 

över aspekter i sitt arbete som kan leda till ett förändrat förhållningssätt och bli medvetna 

om sitt handlande. Bladini tar inte i sin studie upp tankar kring specialpedagogens 

förhållningssätt i samtalet. Bladini refererar till olika författare som studerat institutionella 

samtal vilka talar om vikten av att vara medveten om symmetri och asymmetri bland de 

olika aktörerna i samtal, men hon redovisar inget om vad hon sett i sin studie om symmetri 

och asymmetri i samtal. Bladini ställer frågan: ”Kanske kan bidrag från detta forskningsfält 

stimulera en problematisering av asymmetri i relationerna mellan parterna i 

handledningssamtalen?” (s.44) Vidare beskriver Bladini att de specialpedagoger hon 

intervjuat menar att ”leda ett samtal” handlar om att följa och styra, ofta flyter dessa begrepp 

in i varandra. Specialpedagogerna talar om att vara lyhörda för de som handleds i samtalet. 

Jag ställer mig frågorna: Är detta ett annat sätt att uttrycka symmetri kontra asymmetri? 

Vilket förhållningssätt antar specialpedagogen i ett symmetriskt kontra asymmetriskt 

handledningssamtal? 

Sundqvist problematiserar kring symmetri kontra asymmetri i handledningssamtal och 

menar att hon i tidigare forskning sett att den handledning som har ett icke föreskrivande 

perspektiv bedöms leda till en symmetri mellan de olika aktörerna. Hon menar vidare att 

flera studier visar på att de som får handledning är mest nöjda med handledning där det är 

symmetri mellan aktörerna. Sundqvist förklarar att:  

I kollaborativ handledning ses alla deltagare som professionella med olika former av expertis, vilket 
innebär både en symmetrisk relation och ett utbyte där man tillsammans kan utveckla undervisningen 
för elever i behov av särskilt stöd. (s. 172) 

 
Sundqvist menar att den symmetriska relationen bör, inom det icke föreskrivande 

perspektivet, ses som ett viktigt utgångsläge. Hon menar att en handledare ska sträva efter 

symmetri i relationer i handledningssamtalet, samtidigt som viss asymmetri ibland kan vara 

ofrånkomlig eller till och med önskvärd i form av exempelvis kunskap. 
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Cato R. P. Björndal (2008) skriver, utifrån en avhandling som fokuserat på relationer i 

handledning, att handledningens kvalité höjs när det finns en strävan efter symmetri i 

handledningstillfället. Han betonar dock att det i de fall då den handledde söker råd känns 

asymmetrin legitim. Liv Gjems (2007) påpekar att det i handledning kan vara asymmetri i 

fråga om kunskap men symmetri i relationen mellan de olika rollerna i 

handledningstillfället. Asymmetri i fråga om kunskap förklarar Gjems (a.a.) med att de olika 

aktörerna har olika värderingar eller tolkningar av förhållanden och händelser – detta blir 

komplementär kunskap. Att de olika aktörerna har olika värderingar eller tolkningar behöver 

inte störa symmetrin i rollpositioneringen utan ger ett mervärde i handledningen. Birgitta 

Sahlin (2005) anser att det inte sällan vid handledning mellan specialpedagoger och 

pedagoger blir en snabb konsultation vilket, enligt Sahlin, leder till en asymmetrisk relation. 

Sahlin beskriver den asymmetriska relationen som något negativt och frågar efter en mer 

symmetrisk relation mellan specialpedagog och pedagog i specialpedagogisk handledning. 

Björndal (2008) och Gjems (2007) är av liknande åsikter vad det gäller symmetri kontra 

asymmetri i handledning, det vill säga, i ett handledningstillfälle finns det och bör det finnas 

plats för både symmetri och asymmetri. Sahlin ser den asymmetriska relationen som 

ogynnsam och efterlyser den symmetriska relationen i handledning. Jag ställer mig frågorna: 

Hur ser specialpedagogen på sin roll till dem som handleds? Vilken betydelse har den 

symmetriska kontra den asymmetriska relationen? 

 

Gjems (1997) lånar begrepp av sociologen Gregory Bateson när hon talar om symmetriska 

och komplementära relationer i handledning. De symmetriska relationerna avser de 

beteendemönster som liknar varandra. De båda aktörerna agerar mot ett gemensamt syfte. 

Gjems (a.a.) menar att i handledning skulle detta innebära att alla aktörer har samma status 

och samma rätt att bestämma vad som är rätt eller fel. I en symmetrisk relation är jämlikhet 

att visa respekt för varandras yrkeskompetens. I en komplementär relation är det skillnad i 

status eller styrka. Den ena aktören ger och den andre tar emot. I handledning har 

handledaren på många sätt en komplementär roll i avseende till deltagarna med anledning av 

att handledaren har en särskild kompetens att handleda. Deltagarna har även de en 

komplementär roll med anledning av att de tar emot handledarens kompetens. Gjems (a.a.) 

menar att handledaren ställs inför en utmaning att sträva efter en symmetrisk relation i 

förhållande till gruppen på kunskapsområdet och en komplementär relation på 

handledarområdet. Detta innebär att handledaren både skall ha en symmetrisk och en 

komplementär relation till deltagarna. Utmaningen blir att på bästa sätt uppnå den mest 
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funktionella relationen vid rätt tillfälle.  

 

Gunnar Handal (2007) skriver att när handledaren i en handledningssituation använder sig 

av en samtalsteknik som han benämner ”en analytisk vän”, blir relationerna i 

handledningssamtalet automatiskt mer symmetriska, vilket inte blir fallet om handledaren 

istället tillämpar professionskunskap och fungerar som ”guru”. En analytisk vän, menar 

Handal, är en handledare som med hjälp av begrepp, modeller och perspektiv från teorin 

vägleder den handledde. Med guru menar Handal en handledare som vill förefalla vara den 

som vet, kan och vill samla lärlingar som följer handledaren. 

Jag har här ovan redogjort för det jag ansett är relevant i tidigare forskning i förhållande till 

frågeställningarna i studien. Att specialpedagogen som antar en symmetrisk eller en 

asymmetrisk relation i handledningen påverkar samtalet i olika riktningar, är de forskare jag 

ovan återgett överens om. Att specialpedagoger själva blir medvetna om sin roll i 

handledningssamtalet anser jag är av stor betydelse för handledningssamtalet. Jag anser att 

det är av stor vikt att detta område forskas på, för att komma åt vad det är i 

specialpedagogens sätt att förhålla sig som leder till symmetriska kontra asymmetriska 

relationer. Mitt bidrag till forskningen presenteras i kapitel 4. Specialpedagogens roll i 

handledningssamtalet. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskriver jag vad en kvalitativ studie är, jag redogör för hur studiens empiri 

samlats in, jag redovisar hur jag valt ut de specialpedagoger som intervjuats samt hur 

bearbetning, tolkning och analys av materialet gått till väga. Jag presenterar även de etiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2002) fastställt i fyra krav. 

 

3.1 Kvalitativ studie 
Flera författare beskriver vad en kvalitativ studie är. I kvalitativ forskning kan det vara 

observationsstudier, texter som tolkas eller intervjuer av personer. Ett väsentligt kännetecken 

på kvalitativ studie är att den har sin utgångspunkt i informanternas perspektiv och att den är 

empirinära, vilket innebär att forskaren undersöker, tolkar och försöker förstå utsagor utifrån 

den andemening informanterna ger (Alvesson & Sköldberg, 2008). Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) beskriver detta på liknande sätt men kallar det för intervjupersonernas 

livsvärld, där centrala teman ska tolkas i intervjupersonens levda värld.  

Vad som kännetecknar en kvalitativ intervju skriver jag om i nästa kapitel, 3.2. 

 

3.2 Kvalitativ intervju 
Som insamlingsmetod har jag valt att använda mig av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. 

Kvale och Brinkmann (2009) definierar dessa intervjuer så här: ”En planerad och flexibel 

intervju med syfte att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld med avseende 

på tolkning av meningen i de beskrivna fenomenen” (s. 358). Med livsvärld menar 

författarna världen som den erfars direkt och omedelbart i verkliga livet, innan den ges 

vetenskapliga förklaringar. Jag vill få inblick i specialpedagogernas sätt att förhålla sig och 

erfarenheter av specialpedagogisk handledning. Kvale och Brinkman (2009) beskriver två 

olika tillvägagångssätt som intervjuaren kan anta. Deras metaforer är malmletarmetaforen 

och resenärmetaforen. Malmletaren söker efter malmklumpar i hopp om att finna det hos 

den intervjuade, vilken har erfarenhet av det malmletaren söker efter. Som malmletare har 

man en hypotes som man vill bekräfta, man bortser från annat som hittas under intervjun. 

Som resenär har man ingen hypotes att bekräfta, man vill nå en djupare förståelse av ett 

fenomen. Som resenär kan du finna ny kunskap och förändras själv av resan. Det 

tillvägagångssätt som jag antagit i denna studie är resenärens. Jag har för avsikt att bidra 

med kunskap om specialpedagogens självupplevda sätt att förhålla sig i handledningssamtal. 
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Samtliga specialpedagoger som jag intervjuat visste att jag går sista terminen på 

specialpedagogiska programmet och att jag har viss erfarenhet av handledning. Jag talade 

dock om att jag under intervjun skulle försöka att ikläda mig en forskarroll. Alla intervjuer 

hölls på respektive specialpedagogs arbetsplats. Vi satt avskilt i ostörda rum. 

Intervjuerna spelades in på mp3 spelare. Intervjuerna var planerade att ta 60 minuter, vilket 

de även gjorde.  

 

3.3 Från forskningsfråga till intervjuguide 
Syftet är att undersöka hur specialpedagogen beskriver sin roll i handledningssamtalet. Vad i 

ett handledningssamtal kan betecknas som en symmetrisk kontra en asymmetrisk relation? 

För att få intervjupersonerna att berätta om och dela med sig av sina erfarenheter av detta 

konstruerade jag en intervjuguide med huvudfrågor samt underfrågor (se bilaga 2). 

Intervjuguiden kompletteras med ”andrafrågor” (se bilaga 3) för att möjliggöra att svaren på 

frågorna blir så heltäckande som möjligt. Med risken att ställa ledande frågor hänvisar jag 

till Kvale och Brinkman (2009) som menar att ”Det avgörande är inte om intervjufrågorna 

ska vara ledande eller inte ledande, utan vart de leder, om de kommer att leda till ny, 

vederhäftig och värdefull kunskap” (s.189). Intervjuguiden är uppbyggd kring tre 

huvudfrågor, med en inledning och avslutning. De tre huvudfrågorna har vardera flera 

underfrågor. Den första frågan handlar om specialpedagogens egen förberedelse inför 

handledningssamtalet. Jag ville få veta hur samtalet inleds, vem inleder, hur och vem 

fastställer dagordning och vilken roll specialpedagogen tar? Den andra frågan handlar om 

vad specialpedagogen anser vara viktigt i handledningssamtalet. Jag ville få veta vilka de 

vanligaste frågorna är, om specialpedagogen tycker att det finns avgörande eller svåra saker 

att ta upp i ett samtal. I den tredje frågan vill jag få veta syftet med handledningen; 

specialpedagogens syn på syftet i handledningssamtalet. Jag vill att specialpedagogen delar 

med sig av erfarenheter kring handledningssamtal, vad har fungerat bra respektive mindre 

bra och vad hon tror att det beror på. Avslutningsvis får intervjupersonen chans att 

komplettera det som redan sagts utifrån sina erfarenheter och sin roll i handledningssamtalet.  

 



	   17	  

3.4 Urval av intervjupersoner 
De specialpedagoger som utgör urvalet av intervjupersoner i intervjun har alla fått förfrågan 

via mail, se bilaga 1. Med anledning av att en kurskamrat till mig studerar pedagogers 

erfarenhet av specialpedagogisk handledning skrev vi ett gemensamt brev. Jag ville få 

kontakt med specialpedagoger som ger handledning och min kurskamrat ville få kontakt 

med pedagoger som får handledning av specialpedagoger. Vi valde att kontakta två 

mellansvenska kommuners specialpedagoger. Urvalet skedde via kommunens hemsida och 

kriteriet var att de skulle arbeta inom F-6 eller särskola. Förfrågan om att medverka i studien 

skickades till 25 specialpedagoger i två olika kommuner. Jag fick även förslag på 

specialpedagoger som handleder i sin yrkesroll, vilka jag kontaktade och delgav samma 

brev. Sökområdet vidgades till att gälla även specialpedagoger i förskolan. Till de 

specialpedagoger som inte svarat inom en vecka skickades brevet ytterligare en gång. Med 

anledning av att det var svårt att hitta specialpedagoger som ville medverka i studien 

utökades sökområdet med ytterligare tre mellansvenska kommuner.  

Efter många mail och förfrågningar var det fem specialpedagoger som var villiga att delta i 

studien. Intervjuerna hölls under tre veckors tid. De fem specialpedagogerna representerar 

förskolan och grundskolan. 

 

 

3.5 Bearbetning, tolkning och analys 
Analysen i kvalitativ forskning utgår från att försöka skapa förståelse och blotta 

andemeningar i skrivet material eller ord och handlingar som uppmärksammats (Ahlberg 

2009). Vidare menar Ahlberg (2009) att analysera innebär att ”söka mönster, upptäcka 

likheter och skillnader och klassificera i syfte att tematisera eller konstruera kategorier” (s. 

23). Per-Johan Ödman (2007) menar att tolkandet består i två delar som är odelbara; frilägga 

och tilldela mening åt det som tolkas. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 

sammanfattar det som sagts ovan med att säga att, något förenklat kan man säga att, syftet 

med kvalitativ forskning är att förstå det som analyseras. För att jag ska förstå det som ska 

analyseras söker jag vägledning i studiens syfte, i min tolkning av empirin. Jag har ur mitt 

syfte format frågeställningar med begreppen symmetri och asymmetri, vilka blir mina två 

analytiska verktyg. Dessa begrepp förklaras utifrån tidigare forskning under 2.3. 

Jag har låtit mig inspireras av Berit Lundman och Ulla Hällgren Graneheim (2008), vilka ger 

följande råd vid kvalitativ innehållsanalys. Efter att intervjun skrivits ut i sin helhet bör 
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texten läsas flera gånger för att få en känsla av helheten. De meningar och/eller fraser vilka 

innehåller information som svarar mot frågeställningarna markeras. Dessa kallas för 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenseras för att göra texten 

kortare, viktigt är ändå att texten fortfarande behåller innehållet. De kondenserade 

meningarna grupperas i olika kategorier vilka återger den väsentliga innebörden i texten. 

Kategorierna återspeglar den manifesta, uppenbara innebörden. Med hjälp av kategorierna 

utformas övergripande teman. Dessa teman reflekterar det latenta innehållet i texten. Kvale 

och Brinkmann (2009) har en liknande analysmodell vid intervjuanalys som de kallar för 

meningskoncentrering. Det jag ser som skiljer de båda ”modellerna” åt är att Kvale och 

Brinkmann ställer frågor, utifrån studiens frågeställningar, i slutet av analysmodellen, som 

steg fyra av fem. Lundman och Graneheim (2008), menar att frågeställningarna ska finnas 

med i analysarbetet som steg två av fem.  

 

Intervjuerna har jag själv transkriberat i sin helhet. Varje intervju är nedskriven ordagrant. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att när man transkriberar en intervju innebär det att en 

form ändras till en annan form. De skriver att ”Utskrifter är kort sagt utarmade, 

avkontextualiserade återgivningar av levande intervjusamtal” (s 194). För att ändå hålla 

reliabiliteten hög har jag lyssnat igenom intervjuerna och jämfört dem med min 

transkribering, för att kunna korrigera eventuella brister i utskrifterna. 

Jag har läst mina intervjuer, det transkriberade materialet, för att bilda mig en uppfattning av 

innehållet i texten. Med tanke på frågeställningarna, i denna studie, har yttranden och 

meningar som möter dessa frågor, strukits under och på så sätt markerats. Dessa bildade 

tillsammans de meningsbärande enheterna, vilka jag i sin tur kondenserade för att få mindre 

textmassa. De kondenserade meningarna har strukturerat innehållet i kap 4: Att handleda är 

att anpassa sig och Att handleda är att styra. Underrubrikerna i kap 4 representerar de teman 

som utformades av kategorierna.  

 

Ödman (2007) betonar att det alltid äger rum en viss grad av tolkning när man ställs inför 

sitt material med sin förförståelse som kan innebära en inskränkning av vad som kan ses och 

upptäckas. Med vetskap om det Ödman skriver om har jag vinnlagt mig om att se både det 

manifesta och förhoppningsvis även det latenta innehållet i min empiri. 

 

I de citat som presenteras i texten har jag valt att utesluta hummanden, stakningar och 

tveksamheter, med anledning av att jag inte anser att de varit meningsbärande. De namn som 
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förekommer i texten är fingerade. I texten har jag valt att använda begreppet pedagog, vilket 

då ersätter de olika professionerna som kan finnas med i ett handledningssamtal och som 

informanterna använder i sina utsagor (lärare, assistent, resurs, person, personal, människa, 

grupp). Jag har valt att inte tillrättalägga talspråket till skriftspråk, med anledning av att jag 

vill behålla känslan av informanten.  

 

 

3.6 Forskningsetiska principer 
I inledningen av intervjun, med specialpedagogerna, presenterade jag de forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram och som ligger till grund för 

forskningsarbetet. Innan jag startade inspelningen informerade jag intervjupersonerna om de 

olika forskningsetiska principerna, de hade då möjlighet att ställa frågor eller att avbryta 

intervjun. Jag ville förvissa mig om att informanterna med säkerhet visste vad de olika 

principerna innebär. Dessa principer betecknas som fyra krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid samtalet om de 

forskningsetiska principerna hade jag med de nedskrivna, se bilaga 4. Jag gick från ”krav till 

krav” och förklarade enligt nedan: 

Informationskravet; Jag förklarade studiens syfte och erbjöd informanten att får ta del av 

studien när den är klar. Samtyckeskravet; Jag informerade att informantens medverkan är 

helt frivillig samt att informanten när som helst under arbetets gång får välja att avstå 

deltagande. Konfidentialitetskravet; Jag försäkrade att informanten kommer att ges full 

konfidentialitet, att eventuella uppgifter om enskilda personer ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av den. Nyttjandekravet; Jag berättade att de uppgifter informanten lämnar endast 

kommer att användas för undersöknings ändamål.  

Kvale och Brinkman (2009) skriver att den etiska principen i en kvalitativ studie ska vara att 

risken för att en intervjuperson ska lida skada, ska vara så liten som möjligt.  

 

Ovan har jag presenterat de metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt som ligger 

till grund för min studies genomförande. I nästa kapitel presenterar jag resultatet från min 

studie. 
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4 Specialpedagogens roll i handledningssamtalet 
I kapitel 4 presenterar jag hur fem specialpedagoger, vilka ingår i min studie, har svarat på 

frågor som beskriver sin roll i specialpedagogisk handledning. Specialpedagogerna som 

medverkat i min studie representerar förskola och grundskola. Tre arbetar på förskola och 

två i grundskolan, varav en är i förskoleklass – åk 6 och en i åk 4-9. De är i ålder 35-60. Fyra 

av dessa har handledningssamtal som är återkommande och inplanerade med pedagogerna, 

under ett läsår. En av specialpedagogerna har återkommande handledningssamtal vid behov, 

annars är det mer av spontan karaktär som handledningssamtalen planeras in. Alla är 

kvinnor. Erfarenhet av att handleda varierar mellan 1-10 år. Det är i denna studie inte viktigt 

att veta vilken specialpedagog som sagt vad, jag är utifrån mitt syfte och frågeställningar 

intresserad av att undersöka olika erfarenheter av handledningssamtal och vad de kan leda 

till.  

 
För att göra läsaren påmind om hur analysen har gått till upprepar jag här det som även går 

att läsa under 3.4. Här kompletteras dock analysförfarandet med att jag förklarar vad som 

döljer sig bakom ”kategorier”, ”övergripande teman” och ”underrubriker”. I analysen har jag 

sökt efter de meningsbärande enheterna som bildar mönster i specialpedagogernas uttalade 

upplevelser av handledningssamtal. De meningsbärande enheterna har kondenserats och 

grupperats i olika kategorier. Kategorierna är symmetri och asymmetri. Med hjälp av 

kategorierna har jag utformat övergripande teman som besvarar frågeställningarna i studien. 

Jag väljer som övergripande tema till den första frågeställningen; Vad i ett 

handledningssamtal kan betecknas som en symmetrisk relation? att ha temat ”Att handleda 

är att anpassa sig”. Jag har i min empiri sett att en symmetrisk handledningsrelation handlar 

det om att anpassa sig, vilket tar sig uttryck i det som även blir underrubriker till detta tema: 

Att lyssna, Att reflektera, Att ha en relation, Att ha tilltro till pedagogernas kompetens och 

Att följa. Till den andra frågeställningen; Vad i ett handledningssamtal kan betecknas som 

en asymmetrisk relation? väljer jag att ha temat ” Att handleda är att styra”. Här har jag i 

min empiri sett att det i en asymmetrisk handledningsrelation handlar det om att styra, vilket 

tar sig uttryck i: Att leda handledningssamtal, Att ge råd, Att vara överordnad och Att 

behålla fokus, som blir underrubriker till detta tema. Underrubrikerna stöds av 

specialpedagogernas uttalanden. Fokus i analysen har varit att med analysverktygen 

symmetri och asymmetri se vad som framträder i empirin. 
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Kapitlet är uppbyggt kring de två temana: 4.1 Att handleda är att anpassa sig och 4.2 Att 

handleda är att styra. Underrubriker följer efter varje tema.   

Under 4.3 görs en sammanfattning. 

 

 

4.1 Att handleda är att anpassa sig 
Att anpassa sig har många olika innebörder. För att göra det mer tydligt vad jag sett i min 

studie väljer jag att ge olika underrubriker till detta tema. Underrubrikerna representerar de 

olika områden som jag anser tyder på en symmetrisk relation i handledningssamtalet. I kap 1 

i inledningen ger jag följande definition på en symmetrisk relation: de olika aktörerna 

respekterar varandras kompetenser, det är ett jämställt och jämbördigt förhållande, de olika 

aktörerna har gemensamt ansvar i samtalet. I en symmetrisk relation försöker man inta och 

förstå hur situationen är för de andra aktörerna, man intar en tillmötesgående roll. 

 

 

4.1.1 Att lyssna 

Gemensamt betonar alla specialpedagoger att det är av största vikt att ge utrymme för att 

lyssna i handledningssamtalet. Det innebär ett lyssnande på alla närvarande i 

handledningssituationen. Alla har ansvar gemensamt för samtalet, det är ett jämbördigt 

förhållande. För att detta ska kunna fungera praktiskt berättar specialpedagogerna om att de 

fördelar ordet, och ger alla talutrymme.  

 
Vara noga med att alla får säga sitt. Att alla får tid att samtala, det är också en sån att jag 
försöker fördela ordet bra så att alla får utrymme. Man kan avstå, men man behöver få en 
inbjudan för att i såna fall säga att man avstår eller kliva in. Det tycker jag, när man har ett 
samtal med en grupp, så är det jätteviktigt att tänka på 

 

Detta innebär även att det måste ges tid för tystnad, att lyssna klart. I följande citat lyfter 

specialpedagogen lyssnandet till en ny dimension – hon hävdar att den viktigaste rollen som 

en specialpedagog har är att lyssna. 

 
…sen försöker jag lyssna. och det här försöker, att inte komma med lösningar, innan, utan det gäller att 
lyssna klart, för ibland, räcker det med att lyssna. Det är ett tufft jobb. Att bli lyssnad på är det är det 
viktigaste rollen som specialpedagog överlag 
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En pedagog beskriver sitt sätt att lyssna som att hon får hålla tillbaka sitt eget språk att ge 

pedagogen tid att hitta sina egna ord. Specialpedagogen behöver behärska sig själv att hjälpa 

med ord och begrepp. 

 
Mer handlar det om att ge personen tid, att formulera sig, och jag kanske får omformulera 
frågan, avvakta litegrann med, jag sitter med nån annan fråga som hör ihop med det här, att jag 
har andra ord, andra begrepp, så att personen hittar sina ord inom sig. För det är lätt att lägga 
ord i nån annan människas huvud faktiskt, alltför lätt. Det måste man vara vaksam på. 

 

En annan specialpedagog betonar vikten av att vi alla är olika och därför har olika behov och bör 

bemötas utifrån de förutsättningarna. 

 
Jag är själv väldigt snabb i tanken och det har gjort att jag har förstått att alla är inte så, eller 
vill säga lika fort som jag, eller tänker lika fort som jag eller, utan det här att ge tid. Att alla är 
olika och försöka få med alla utifrån deras personlighet, eller hur dom vill ha det. Att stanna 
upp, tror jag är viktigt, att inte bara köra på. Så den har jag med mig att försöka förstå andra. 
 

 

Aktivt lyssnande, är ett begrepp som en av specialpedagogen använder, med vilket hon 

betonar att det kräver tid. 

 
… lyssnar jag, aktivt lyssnar jag på och försöker hitta vad är, det som är dilemmat, som de 
upplever. Försöker höra lite, ofta så kommer de med lösningarna själva, bara de får den här 
tiden. 

 

 

Lyssna, tystnad och tid är i detta fall tre begrepp som är beroende av varandra. För att 

pedagoger ska uppleva att de blir lyssnade på krävs det att det finns utrymme och tolerans 

för tystnad. Båda dessa begrepp är beroende av att någon, i detta fall specialpedagogen, 

fördelar ordet och ger tid till alla. Specialpedagogen framhåller att det är viktigt med ett 

jämbördigt förhållande. 

Sammanfattningsvis uppfattar jag att specialpedagogerna i sitt lyssnande vill betona att det 

är ett viktigt jobb, att alla måste få säga sitt och bli lyssnade på, att vi alla är olika och 

behöver olika mycket tid. Specialpedagogen bör i möjligaste mån även behärska sig själv att 

vilja ”gå in i samtalet”, utan istället ge tid och låta pedagogerna själva formulerar sig.  
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4.1.2 Att reflektera 

Ett ord som förekommer i samband med att specialpedagogerna berättar om reflektion är 

frågor. Specialpedagogerna är samstämmiga i sitt tänkande kring vikten av att ställa frågor; 

frågor från specialpedagogen bör leda till reflektion hos pedagogen. Med reflektion vill 

specialpedagogerna att pedagogerna gemensamt ska hitta svar, formulera sig eller hitta andra 

vägar.  

 

 
En viktig sak är ju att försöka ställa de där frågorna, de där reflekterande, öppna frågorna som får 
pedagogerna att tänka. 
 
Jag säger förändring, och då menar jag förändring så att personen själv har fått formulera sig 
eller hitta andra vägar för att lösa saker och ting. För man sitter ju inte bara för att det är roligt 
kanske, att prata med mig, utan det är ju en svårighet som man vill få hjälp att reda i. 

 

En specialpedagog uttrycket det som att reflektion gör att ”… pedagogen tänker ett varv 

till…”. 

En annan specialpedagog talar om självreflektion som speciellt viktigt. Hon menar att 

genom att reflektera, inte bara över barnet/eleven, utan även över sig själv som pedagog så 

kan det påverka barnet indirekt. 

 
Om man lägger problemet hos barnet bara så att om jag börjar förändra mig, kanske det påverkar 
barnet. Det handlar ju om reflektionen också. Kan jag förändra nånting hos mig själv och se vad 
som händer då hos barnet så att det inte bara är barnet som ska förändras. Så det tycker jag är 
särskilt viktigt. 
 
 

Specialpedagogen strävar efter att gemensamt och tillsammans komma fram till något. 

Genom reflektion kan det bli förändring på så sätt att pedagogen själv hittar nya vägar.  

Specialpedagogen har frågor som får pedagogerna att själva börja reflektera över en 

situation eller sitt eget handlande. 

 

 

4.1.3 Att ha en relation 

I intervjuerna med specialpedagogerna framkommer hur de på olika sätt försöker skapa 

relationer med pedagogerna. Specialpedagogerna tycks vara överens om att det är viktigt att 

ha en relation till de man ska handleda.  
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En pedagog ger ett exempel för att belysa vad det kan leda till om man lyckas bygga en 

relation. 

 
Det var faktiskt en pedagog, när jag började handleda, som jag kände direkt när jag kom in i 
rummet, första gången, att oj, här kommer jag att få jobba mycket. Hon satt och tittade inte ens 
på mig, armarna i kors, det syntes på hela henne att den här människan släpper jag inte in i mitt 
rum. Första gången, tror jag inte, hon var väldigt bestämd och sa inte så jättemycket. Men efter 
två, tre gånger kände jag att vi började få en relation, och idag är det en helt, jag uppskattar 
verkligen den pedagogen. Hon har lärt mig mycket, har hon. Och handledningen fungerar 
fantastiskt bra. Jag tror att det är för att, jag kände i början att jag ville, försöka få henne att förstå 
att jag lyssnar på dig också, lika mycket som alla andra. Jag vet att denna pedagog har mött 
mycket motstånd, och idag är det roliga handledningar. Det är en utmaning men jag kände att jag 
ville, jag vill försöka få med henne så jag började att lyfta henne. Vilket har gjort att hela hon har 
lyfts, överhuvudtaget, hon är med på ett helt annat sätt i handledningen idag. 

 

Min tolkning av det specialpedagogen menar när hon talar om att ”lyfta henne” är att hon 

började berömma och bekräfta pedagogen i det hon sett att pedagogen gjort bra. Att de fick 

en relation tillsammans i handledningssamtalet ledde enligt specialpedagogen till att 

pedagogen nu är delaktig i handledningen på ett nytt sätt. 

 

En annan specialpedagog kompletterar denna berättelse med att säga att ”En av mina 

uppgifter är ändå att hitta och lyfta det som verkligen är bra, så man verkligen synliggör, så 

tänker jag nog ofta”. 

 

Att ha en relation beskriver pedagogerna med att skapa förtroende, ha tillit till varandra och 

att mötas i tankeprocessen. Alla är lika viktiga. I samband med att ha tillit till varandra 

betonar två specialpedagoger att de vill att pedagogerna ska lita på dem. Med detta menar de 

att pedagogerna ska kunna säga det de vill, de kan vara trygga i att samtalet inte kommer att 

föras vidare. 

 

En av pedagogerna ser det också som viktigt att vara med ute i verksamheten litegrand, att 

se pedagogernas vardag, för att kunna bli trovärdig i sin relation.  

Att ha/få/bygga en relation handlar enligt specialpedagogerna om att bekräfta det 

pedagogerna gör som är bra. Att berömma, att visa att de har förstått pedagogernas vardag 

och betona att det som sägs i handledningssamtalet stannar i denna grupp. 

Två av specialpedagogerna vill även belysa att bara för att man har en relation till 

pedagogerna så behöver man inte och ska inte bli personligt inblandad, det är ju 

pedagogerna som finns i verksamheten och specialpedagogen står utanför. Detta skulle 

kunna ses som en asymmetrisk relation mellan specialpedagogen och pedagogerna – men 
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specialpedagogen vill betona att det handlar om att i den symmetriska relationen komma 

fram till en lösning eller iallafall en väg mot en lösning.  

 

 

4.1.4 Att ha tilltro till pedagogens kompetens 

En principiell hållning som specialpedagogerna ger uttryck för är att de utgår från att 

pedagogerna är professionella, kompetenta och med mycket erfarenhet. Deras blick är riktad 

mot pedagogernas förmågor snarare än att se på eventuella brister. Detta medför att det blir 

en symmetrisk relation där alla möts med sin kompetens för att komma vidare i olika frågor 

och funderingar. 

 
Det finns så otroligt mycket kompetens, men ibland behövs det någon utomstående, för att man 
ska få syn på eller, så det är nog, just det här med samtal att det blir nån sorts dialog. 

 

En annan specialpedagog uttrycker sig: 

 
Det är ju pedagoger som har varit ute i verksamheten i många, många, år, som jag träffar som har 
massor med kunskap, 

 

Specialpedagogerna vill tydliggöra för pedagogerna att se sin egen kompetens och kunskap 

och på det sättet uppmuntra pedagogerna. Pedagogerna är skickliga och kvalificerade med 

ett stort kunnande i sin yrkesroll. Jag tolkar specialpedagogernas utsagor som att de har en 

inställning att både pedagog och specialpedagog är med och bidrar till handledningssamtalet, 

vilket för mig kan ses som en symmetrisk relation. 

 

 

4.1.5 Att följa  

Ett led i att anpassa sig, som specialpedagog, i handledningssamtalet är att följa 

pedagogerna. Att följa betyder i detta sammanhang att specialpedagogen följer det som 

pedagogerna bestämmer att det ska samtalas kring. Specialpedagogen intar en 

tillmötesgående roll. Ett exempel på hur specialpedagogen beskriver hur hon följer 

pedagogerna är: 
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Arbetslagen har jobbat ihop ett tag så de är ganska samspelta och tycker ganska lika om vad, 
antagligen så går de ju och funderar på nånting innan jag kommer. Då går jag laget runt. Oftast 
tycker de lika. Jag sammanfattar…det barnet och det barnet… ska vi börja med… 
Det är de som bestämmer men jag styr upp och säger, frågar dem, ska vi börja med Kalle? 

 

Det är i symmetri mellan pedagoger och specialpedagog som samtalsämne bestäms. 

Ytterligare ett exempel på hur specialpedagogen anpassar sig till pedagogerna i 

handledningssamtalet är där specialpedagogen menar att hon antar hållningen ”utan begär”. 

Det är pedagogerna som ska få komma vidare i handledningssamtalet, specialpedagogen är 

en medaktör – i symmetri – men begär inget. 

 
Att gå in i handledning utan begär. Det tycker jag är jättebra, det har jag med mig att gå in utan 
minne, säger hon, släppa det som har varit. Att gå in utan begär. 
 

En specialpedagog betonar att även om hon följer pedagogerna så är hon medveten om att 

hon troligtvis är med och styr indirekt, med sina frågor. 

 
Jag följer, gör jag. Det gör jag. Sen kan man säkert påverka genom vilka frågor jag ställer och på 
det sättet, och då styr man indirekt. Men jag följer pedagogerna. 

 

Som ett led i att anpassa sig i handledningssamtalet finns aspekten att följa. Att följa det som 

pedagogerna tillsammans bestämmer att det ska samtalas kring och anpassa sig efter det. Att 

som specialpedagog inte kräva något eller ha begär i handledningssamtalet betonas.  

Att anpassa sig i handledningssamtal innefattar att följa pedagogerna. Att följa pedagogerna 

innebär att anta en symmetrisk relation. Visserligen har specialpedagogen en insikt och 

vetskap om att hon indirekt, med sina frågor är med och styr, vilket skulle tyda på en 

asymmetrisk relation, men viljan är att följa och med det följer en symmetrisk relation. 

 

 

4.2 Att handleda är att styra   
Att styra kan ha många olika innebörder. För att göra det mer tydligt vad jag sett i min studie 

väljer jag att ge olika underrubriker till detta tema. Underrubrikerna representerar de olika 

områden som jag anser tyder på en asymmetrisk relation i handledningssamtalet. I kap 1 i 

inledningen ger jag följande definition på en asymmetrisk relation; den ena aktören, i detta 

fall specialpedagogen, visar att hon har mer makt, det blir ett ojämlikt och icke jämbördigt 

förhållande. Specialpedagogen visar sin auktoritet i en asymmetrisk relation och dennes 



	   27	  

profession och kunskap blir mer synlig. 

 

  

4.2.1 Att leda handledningssamtal 

Specialpedagogerna fördelar ordet till dem som finns med på handledningssamtalet. I sin 

profession har specialpedagogen auktoritet som ger mandat att leda samtalet. Detta innebär 

en större befogenhet än de andra har vilket i sin tur leder till en asymmetrisk relation. 

 
Sen finns det arbetslag som inte pratar så mycket eller där bara en pratar och en pratar väldigt 
lite, så får jag vara mer aktiv och föreslå att nu är det det här vi pratar om, ska vi gå en runda för 
att höra vad alla tycker för att styra mer. För att alla får möjlighet att säga… då använder jag mig 
både av att berätta att nu får alla berätta vad de tänker och så blir jag tydlig mot den som pratar 
mycket. Att man blir tydlig och använder hela kroppen. Det tycker jag också, att det funkat bra, 
det är det som är svårt, om man har nån som är väldigt stark i en grupp och nån som inte tar för 
sig så mycket, hur man får en bra vågskål på det. 

 

Specialpedagogen känner av de olika relationerna mellan pedagogerna, någon är ”stark” i 

gruppen och någon tar inte för sig så mycket. Specialpedagogen medger att 

handledningssamtalet kräver att hon går in och styr för att alla ska få säga sitt. Hon tar hjälp 

av sitt kroppsspråk för att ännu tydligare visa vems tur det är att prata. Specialpedagogen 

känner att hon inte lyckas fullt ut i detta samtal, men klart är att hon styr med ord och kropp 

för att bli tydlig i samtalet. Specialpedagogen intar en asymmetrisk roll – hon betonar att 

hon vill att samtalet ska fungera på annat sätt. Ytterligare ett exempel på detta: 

 
Sen när man haft ett jobbigt tillfälle, kan jag känna mig, vad har jag åstadkommit, jag gjorde ju 
ingenting, då tar jag en annan roll. Då får jag ta en annan roll fysiskt. Höja rösten. 

 

En specialpedagog sammanfattar det såhär: 

 
Det är de som bestämmer men jag styr upp och säger, frågar dem, ska vi börja med Kalle? 

 

Att vara samtalsledare innebär ofrånkomligt en särställning i handledningssamtalet. Att 

blickar ofta dras till den som handleder, att de som handleds söker bekräftelse eller ledning 

på annat sätt är exempel på den asymmetriska relationen som uppstår. Specialpedagogerna 

bekräftar att de styr, men de vill betona att det i största möjliga mån handlar om att följa. 

Den asymmetriska relationen tar sig uttryck i att specialpedagogen använder sig av 

kroppsspråk, för att bli mer tydlig i sitt sätt att fördela ord och talutrymme. 
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4.2.2 Att ge råd 

Att ge råd till pedagogerna, hör inte till det som specialpedagogerna helst gör, de vill helst 

att pedagogerna själva ska komma med reflektioner som leder till lösningar. När 

specialpedagogen ger råd blir dennes kunskap synlig och hon visar sin profession och 

kunskap. En specialpedagog berättar om ett tillfälle när pedagogerna bad specialpedagogen 

om råd: 

 
Såhär är det nu, vi vill ha redskap, säg vad vi ska göra. Och ibland tänker jag att jag kan ge nåt 
tips och nåt råd, men det vore bättre om de kom fram till så mycket som möjligt själva. 

 

I avseendet att berika handledningssamtalet ger specialpedagogen ibland råd, som hon 

hoppas ska ge en ny infallsvinkel till handledningssamtalet. Det handlar inte om att tala om 

för pedagogerna att de gjort fel, eller hur de ska göra utan att ge en alternativ lösning. 

 
Ge tips, eller beskriva, inte för att rätta pedagogerna utan för att tillföra mer. 

 

En specialpedagog använder begreppet verktyg, vilket jag här väljer att likställa med att råd, 

rådet är ett alternativt verktyg för hur man skulle kunna göra. 

 
Verktyget. Och det kan man ju använda sig av ibland – men inte för ofta. För om man sen provar 
att göra sådär, så funkar det inte i alla fall, -Men du sa ju att jag skulle göra såhär, det funkar inte 
alls. Då ska man ju ha en ny ide till nästa gång i såna fall. 

 

Specialpedagogen höjer ett litet varningens finger till att ge verktyg, hon menar att om inte 

verktyget fungerar finns det en risk för att förtroendet för specialpedagogen minskar. Att ge 

råd en gång kan också ge en falsk förhoppning om att få fler råd en annan gång. 

Pedagogerna efterfrågar råden/verktygen. Att ge råd tyder på ett handledningssamtal med en 

asymmetrisk relation. Specialpedagogen har en annan och större kunskap i ämnet än vad 

pedagogen har och delar med sig av den.  

 

 

4.2.3 Att vara överordnad 

Specialpedagogen är den som bestämmer när, var och hur ofta handledningssamtalen skall 

vara. Detta innebär en asymmetrisk relation där en kan bestämma över den andre. 

Specialpedagogens makt blir synlig och visar på ett icke jämbördigt förhållande. Visserligen 
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kan arbetslagen önska fler handledningssamtal, och få det, och på så vis komma överens – i 

symmetri, men det är specialpedagogen som har sista ordet. 

 
Vissa arbetslag har oftare möten och det är utifrån behov eller uttrycker själva att de vill träffas 
oftare, och då har jag sett till att de får göra det. Ibland kan jag komma med frågan också, om de 
vill ha. 

 

Specialpedagogen säger att det är hon som avgör, om det kommer upp saker på 

handledningen som gör att hon måste gå vidare med det.  

 
Vi gör upp om nån form av tystnadsplikt och att om det finns saker att vi måste bryta den. Då är 
de också medvetna om vad den innehåller. Att om det är nån som far illa, att vi misstänker, och 
att jag måste gå vidare med det. Så då kommer jag att hjälpa den personen att hejda sig eller att 
vi tillsammans kommer överens om att det är något vi lyfter. Att det här är nånting som vi måste 
gå vidare med. 

 

En del i att vara överordnad kan vara att ha makt. En specialpedagog talar om hur hon ibland 

märker av maktpositionen. 

 
Visst har man en maktposition som specialpedagog, eller snarare att endel pedagoger upplever 
det som det. Och endel känner sig inte alls hotade, där är man mer jämlik, men att, men man kan 
nästa känna ibland att man har arbetslag som upplever att du har ju makt, och säger du nåt, att 
man lite vet vad som är rätt och fel. 

 

Att ha en maktposition innebär att man har en asymmetrisk relation. 

En av specialpedagogerna funderar kring maktpositionen och vill hellre tala om förtroende. 

Hon är medveten om att hon har makt, men hon vill inte visa den. Hon är också medveten 

om att hon har en annan kompetens än pedagogerna, men betonar att hon inte vill framhäva 

den. 

 
Det är viktigt att vara ödmjuk, att jag inte kommer in och visar för stor makt, men ändå att jag 
kan det jag gör. Jag tänker att det blir lite skillnad på makt och förtroende, det blir 
förtroendeingivande om jag visar att jag har den specialpedagogiska kunskapen men att jag inte 
kommer in och framhäver mig själv, nu kommer eran mästare – så jag tänker att det är ju viktigt 
att ha den här relationskompetensen och skapa relationer. 

 

Att ”ta på sig” sin roll som specialpedagog talar en specialpedagog om. Hon menar att 

hennes fysiska skylt med ”Specialpedagog”  och hennes namn, hjälper henne att vara 

professionell. 
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För när jag tar på mig min skylt här, då går jag in i rollen på en gång, när jag kommer hit. Sen 
vet jag vart jag kan vara busig och lite, så där du vet, flamsig, men när jag har den här på mig då, 
då har jag rocken på mig. 
- Då är du professionell.(intervjuaren) 
Ja det är det som är önskeläget. Det hjälper faktiskt.  

 

Specialpedagogen ”tar på sig” den asymmetriska relationen, med hjälp av en fysisk skylt. 

Jag uppfattar att hon upplever att med skylten på sig får hon ett annat bemötande och hon 

själv ”ikläder” sig sin profession. Hon upplever det inte som något tungt och jobbigt att ta på 

sig skylten utan tvärtom tycker hon att det underlättar i yrkesrollen som specialpedagog.  

Att vara specialpedagog handlar om att styra; att vara överordnad. Att ha en annan 

profession, att vara den som ”har sista ordet” är exempel som jag sett i min empiri. Detta är 

för mig tecken på en asymmetrisk relation. 

 

 

4.2.4 Att behålla fokus 

Specialpedagogerna beskriver alla hur de på olika sätt ser till att samtalet fortlöper och 

kommer till en lösning eller i alla fall en väg till en lösning. De ser till att samtalet inte byter 

spår.  

 
Jag måste försöka hjälpa dem att hitta nånting som fungerar och att vi håller fokus på det och att 
det blir mer och mer och mer. Och att de ser det och kommer fram till det, så det kommer jag att 
jobba riktigt hårt med. När jag sitter där får jag tänka, tänka, och försöka hitta minsta lilla 
positiva. 

 
Jag kan hålla lite i formen för mötet, jag kan hjälpa till med samtalstid och ställa frågor och 
försöka komma fram till lösningar, eller försöka hjälpa pedagogerna att komma fram till hur man 
kan göra, eller, ja försöka hjälpa dom till att komma fram till, det är lite svårt, för det är inte 
alltid vi kommer fram till lösningar, men försöker driva funderingen de har, genom att ställa 
frågor. Mycket handlar det om det. 

 

Det är specialpedagogens ansvar att handledningssamtalet återkopplas till förra mötet. I 

återkopplingen är det specialpedagogen som avgör vad som skall tas upp, detta innebär att 

specialpedagogen antar en asymmetrisk relation till de som handleds. 

 
Men det är viktigt att återkoppla, att jag håller i det, inte bara prata om olika saker varje gång, att 
det fångades man av i stunden här och det fångades man av i stunden där utan att man ändå 
försöker ha lite kontinuitet i det. 

 

Ännu ett exempel på hur specialpedagogen är den som avgör vad som återkopplas: 
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Jag skriver lite korta stödanteckningar varje gång som är ganska otydbara för andra, som ändå 
gör att jag kommer ihåg vad vi pratade om för en månad sedan. Oftast kanske man fortsätter att 
prata om det, om det är ett specifikt barn som, så jag har lite koll på vilka barn är det vi pratar om 
nu. 

 

Visserligen har jag i min studie sett att det som ska samtalas kring bestäms tillsammans – i 

en symmetrisk relation (se 4.1.5). Specialpedagogen intar en tillmötesgående roll med viljan 

att alla ska känna att de är med och bestämmer och har ett jämlikt förhållande. Men jag anser 

att jag kan se att det även finns en asymmetrisk relation, i att behålla fokus, vilket jag visar 

här ovan. Specialpedagogen blir, i sitt sätt att vara den som fördelar ordet, i en ojämlik 

position gentemot sina medaktörer i handledningssamtalet.  Specialpedagogen är den som 

ändå leder, bestämmer vad som bör återkopplas och får ”sista ordet”. 

 

 

4.3 Sammanfattning av specialpedagogens roll i handledningssamtalet 
För att förtydliga det som sagts i 4.1 och 4.2 har jag i min empiri sett att:  

i en symmetrisk handledningsrelation handlar det om att Anpassa sig, vilket tar sig uttryck i: 

Att lyssna, Att reflektera, Att ha en relation, Att ha tilltro till pedagogernas kompetens och 

Att följa.  

I en asymmetrisk handledningsrelation handlar det om Att styra, vilket tar sig uttryck i: Att 

leda handledningssamtal, Att ge råd, Att vara överordnad och Att behålla fokus. 

 
Sammanfattningsvis har de fem specialpedagogernas svar bidragit till att ge en bild av hur 

specialpedagogernas sätt att förhålla sig tar sig uttryck i förhållandet symmetrisk kontra 

asymmetrisk relation. Resultatet visar att handledning kan innefatta såväl en symmetrisk 

som en asymmetrisk relation. I nästa kapitel för jag en diskussion kring det jag sett utifrån 

mitt syfte i relation till tidigare forskning. 
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5 Avslutande diskussion 
I föreliggande kapitel diskuterar jag kring resultatet av min studie och relaterar det till 

syftet med studien, samt min genomgång av litteratur och tidigare forskning. Jag för en 

reflektion kring analysen och jag argumenterar för mitt val av metod för studien. Jag 

reflekterar även över vilka konsekvenserna skulle blivit om jag valt andra tillvägagångssätt i 

studien. Jag avrundar detta kapitel med förslag på fortsatt forskning. 

 

 

5.1 Specialpedagogens roll sett utifrån symmetrisk och asymmetrisk 

relation till de handledda 
Syftet med denna studie är att se närmare på hur specialpedagogen beskriver sin roll i 

handledningssamtalet. I denna studie begränsar jag mig till att analysera de fem 

specialpedagogernas intervjusvar med analysverktygen symmetri och asymmetri.  

Hur ser de specialpedagoger jag intervjuat på sin egen roll? Resultaten jag redovisar i kapitel 

4 är dels en tolkning av vad specialpedagogerna uttryckt och dels det jag tolkat som 

meningsbärande enheter; enligt hur en kvalitativ studie ska genomföras  

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Mitt intresse riktas mot att se och höra vad i ett handledningssamtal som kan betecknas som 

symmetrisk och asymmetrisk relation, vilket också är mina frågeställningar i studien. 

I min empiri fann jag fem teman som, enligt mig, förklarar vad det är i ett 

handledningssamtal som kan betecknas som en symmetrisk relation; Att lyssna, Att 

reflektera, Att ha en relation, Att ha tilltro till pedagogernas kompetens och Att följa. 

Jag fann även fyra teman som, enligt mig, förklarar vad det är i ett handledningssamtal som 

kan betecknas som en asymmetrisk relation; Att leda handledningssamtal, Att ge råd, Att 

vara överordnad och Att behålla fokus. 

 

 

5.1.1 Symmetrisk relation - kameleont 

De fem olika teman jag har angett, som förklarar vad det är i ett handledningssamtal som 

kan betecknas som en symmetrisk relation, går i viss mån i varandra. Sundqvist (2012), 

menar att en handledare ska sträva efter symmetri i relationer i handledningssamtalet. 



	   33	  

Sundqvist förespråkar ett kollaborativt förhållningssätt i handledningssamtalet vilket innebär 

ett jämbördigt förhållande mellan de olika aktörerna. Även Gjems (2007), talar om ett 

jämlikt förhållande. I min empiri kan jag se att specialpedagogerna värnar om att det ska 

vara ett jämbördigt och jämlikt förhållande i handledningssamtalet. De talar om att följa 

pedagogernas önskan att tala om något ämne/område, de vill betona pedagogernas 

kompetens och kunskap och att ha en relation till pedagogerna. Allt detta tyder för mig på en 

inställning som förklarar ett kollaborativt förhållningssätt, vilket även leder till symmetriska 

relationer.  

Handal (2007), sätter med sitt begrepp ”en analytisk vän” ord på det han betecknar som 

förutsättning för en symmetrisk relation. Jag uppfattar Handal som att det handlar om att 

tillsammans med en vän analysera och reflektera över handlingar och situationer som 

uppstår. Att reflektera tar alla de fem specialpedagogerna upp som något viktigt i 

handledningssamtalet. De beskriver sin uppgift som handledare att de ska ställa frågor som 

gör att pedagogerna reflekterar och kommer fram till lösningar eller i alla fall en väg till 

lösning. I samband med att de talar om att ställa de rätta frågorna betonar de vikten av att ha 

en relation till pedagogerna som gör att de kan lita på varandra. Detta svarar väl upp mot ”en 

analytisk vän”.  

 

För att bygga relationer krävs det att man lyssnar till varandra. Sundqvist (2012) och Bladini 

(2004) menar att det är när de olika parterna i en handledningssituation lyssnar in varandra, 

har ett kollaborativt skolklimat och att man förstår det man varit med om som, det kan leda 

till ny kunskap. För att ha ett kollaborativt skolklimat menar jag att det även krävs en tilltro 

till varandras kompetens Specialpedagogerna i min empiri betonar att lyssnandet är ett 

viktigt jobb, att alla måste få säga sitt och bli lyssnade på, att vi alla är olika och behöver 

olika mycket tid. Specialpedagogen bör i möjligaste mån även behärska sig själv att vilja ”gå 

in i samtalet”, utan istället ge tid och låta pedagogerna själva formulerar sig. 

Specialpedagogerna har inställningen att både pedagog och specialpedagog är med och 

bidrar till handledningssamtalet, det handlar om ett givande och tagande av kunskap.  

 

Handledningens kvalité höjs när det finns en strävan efter symmetri i handledningstillfället 

(Björndal, 2008). Om jag skulle drista mig till att vända på Björndals uppfattning menar jag 

att det blir ganska självklart att det inte skulle bli höjd kvalitet om strävan efter symmetri 

inte fanns. Om det i ett handledningssamtal inte skulle finnas en strävan efter att lyssna, 

reflektera, ha en relation, ha tilltro till pedagogernas kompetens och att följa tror jag att 
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handledningstillfället skulle uppfattas som meningslöst. Ett sådant handledningssamtal 

skulle enligt mig missa målet och meningen med ett handledningssamtal. I min empiri 

framhåller specialpedagogerna vikten av att möta upp mot de olika teman jag angivit. För att 

jag inte ska leda era tankar att tro att det ovan skrivna är en beskrivning på en asymmetrisk 

relation kommer jag nedan att beskriva vad jag sett i min studie som tyder på en 

asymmetrisk relation. Jag anser inte att symmetri och asymmetri är motsatsord. 

 

 

5.1.2. Asymmetrisk relation - dirigent 

Min tolkning av empirin mynnade ut i att jag såg fyra teman som mötte upp mot en 

asymmetrisk relation i handledningssamtalet. En asymmetrisk relation förknippas lätt med 

något negativt och oönskat. Sahlin (2005), menar att asymmetri är något oönskat och 

efterlyser en mer symmetrisk relation. Flera andra forskare menar att det inte behöver vara 

negativt med en asymmetrisk relation i handledningen (Sundqvist 2012; Björndal 2008; 

Gjems 2007). Björndal (2008), menar att då en handledd söker råd känns asymmetrin 

legitim. I min empiri ser jag att specialpedagogen ger råd i handledningssamtalet, men 

sparsamt. Att ge råd en gång kan ge en falsk förhoppning om att få fler råd en annan gång. 

Pedagogerna efterfrågar råden/verktygen. Att ge råd tyder på ett handledningssamtal med en 

asymmetrisk relation. Specialpedagogen har en annan och större kunskap i ämnet än vad 

pedagogen har och delar med sig av den. Det är i avseendet att berika handledningssamtalet 

som specialpedagogen ibland ger råd, som hon hoppas ska ge en ny infallsvinkel till 

handledningssamtalet. Det handlar inte om att tala om för pedagogerna att de gjort fel, eller 

hur de ska göra utan att ge en alternativ lösning. 

 

Bladini (2004) ser i sin studie att specialpedagogen ses som en expert som ger råd till 

pedagogen, vilket enligt mig, borde tyda på en asymmetrisk relation. Asymmetrin ligger i att 

specialpedagogen har en annan kunskap som efterfrågas av pedagogerna. Detta kan jag se i 

min empiri. Pedagogerna efterfrågar råd, specialpedagogerna ger råd - men sparsamt.  

Asymmetri i fråga om kunskap förklarar Gjems (2007) med att de olika aktörerna har olika 

värderingar eller tolkningar av förhållanden och händelser – detta blir komplementär 

kunskap. Att de olika aktörerna har olika värderingar eller tolkningar behöver inte störa 

symmetrin i rollpositioneringen utan ger ett mervärde i handledningen. Gjems (1997) 

använder begreppet komplementär relation, till det jag skulle beteckna en asymmetrisk 
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relation. Hon menar att det i en komplementär relation är det skillnad i status eller styrka. 

Den ena aktören ger och den andre tar emot. I handledning har handledaren på många sätt en 

komplementär roll i avseende till deltagarna med anledning av att handledaren har en 

särskild kompetens att handleda. De specialpedagoger jag intervjuat är alla överens om att 

det bästa sättet att komma till en lösning är att tillsammans reflektera kring svårigheten. 

Asymmetrin finns, men jag får en känsla av att specialpedagogerna helst skulle vilja radera 

ut den. Jag anar att det kan vara så att specialpedagogerna förknippar asymmetri med något 

negativt. Sundqvist (2012), menar att en viss asymmetri ibland kan vara ofrånkomlig eller 

till och med önskvärd i form av exempelvis kunskap. 

 

Gjems (1997), menar att handledaren i handledning har en komplementär roll i avseende till 

deltagarna med anledning av att handledaren har en särskild kompetens att handleda. Detta 

har jag i min empiri gett temat ”att behålla fokus”. Här har jag sett att det är 

specialpedagogen som har ansvaret för att hålla ihop handledningssamtalet och behålla 

fokus på det som det samtalas kring. Vad Gjems (a.a.) lägger in i begreppet att ha en särskild 

kompetens att handleda framgår inte, men jag vill påstå att det i det begreppet ingår att leda 

ett handledningssamtal, behålla fokus, veta vad som ska återkopplas och att summera och få 

sista ordet i handledningssamtalet. Alla dessa delar ger en asymmetrisk relation till de övriga 

i handledningssamtalet. 

 

Björndal (2008), har i sin avhandling uppmärksammat att när det gäller uppgiften att ställa 

frågor för att nå reflektion så är det ”vägledaren”, i vårt fall specialpedagogen, som står för i 

stort sett alla frågor. Detta leder till en asymmetrisk relation enligt Björndal. Den 

asymmetriska relationen verkar bara gälla i förhållandet där specialpedagogen är den som 

”står över” pedagogen. Specialpedagogerna i min studie talar om att de med sina frågor 

indirekt styr handledningssamtalet. De antar en asymmetrisk relation. Specialpedagogerna 

undgår, vad jag ser i min empiri, att bli styrda. Handal (2007) använder sig av begreppet 

guru när han ger en beskrivning på hur en handledare kan vara. Med guru menar Handal en 

handledare som vill förefalla vara den som vet, kan och vill samla lärlingar som följer 

handledaren. Det jag sett i min empiri som jag betecknat som att vara överordnad, kan i viss 

mån möta begreppet guru. Att vara specialpedagog, som jag sett det i min empiri, handlar 

om att styra; att vara överordnad. Att ha en annan profession, att vara den som ”har sista 

ordet” är exempel som jag sett i min empiri. Detta är för mig tecken på en asymmetrisk 

relation. 
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5.1.3 Symmetri - asymmetri 

Huruvida en specialpedagog ska anta en symmetrisk relation eller en asymmetrisk relation i 

handledningssamtalet anser jag vara omöjligt att besvara med det ena eller det andra. För 

mig, efter att ha tagit del av tidigare forskning och empirin, är det en komplex fråga. Jag tror 

dock att det som Danielsson och Liljeroth (1998) skriver är av stor betydelse; att reflekterar 

man över sitt förhållningssätt utvecklas kvaliteten hos det individen gör. För mig handlar det 

om att bli varse vad i mitt sätt att förhålla mig som leder till symmetriska relationer eller till 

asymmetriska relationer; hur det påverkar mina relationer i handledningssamtalet. Hur 

hanterar jag handledningssamtalet? Är jag den som anpassar mig eller som styr? Finns de 

teman jag sett i min empiri även i mitt sätt att handleda? Vad leder det till? 

 

Med anledning av att skolan står inför utmaningen att alla elever ska få utbildning efter varje 

individs förutsättningar, är jag av åsikten att det är angeläget att handledningssamtal 

tillämpas olika beroende av situationen. Jag tror att det finns vinningar att i samtal sträva 

efter symmetri men också samtal som kräver en asymmetri. Att komma till sin rätt i sin 

professionella roll som handledare handlar om att veta när och hur varje samtal ska 

handledas. Detta bör beaktas i utbildning och fortbildning av specialpedagoger. 

En viktig aspekt att ta i beaktning om det ska utvecklas ett kollaborativt och samarbetande 

klimat i handledningssamtalet anser jag vara att fundera kring värdegrundsfrågor i skolan, 

och då främst i förhållandet mellan de olika professionerna i skolan och att alla har ett 

gemensamt ansvar för eleverna på skolan. Får man en samsyn kring elever anser jag det 

lättare att i handledningssamtal utveckla en vilja att samarbeta och lösa problem 

tillsammans.  

 

I den symmetriska relationen har specialpedagogen ett sätt att förhålla sig som medför att 

hon dels anpassar sig till de som handleds och dels till vilken typ av handledningssamtal det 

är. Jag ser denna roll litegrand som en kameleont. En kameleont anpassar sig till 

omgivningen och gör allt för att smälta in i omgivningen. Handal och Lauvås (2000), 

problematiserar kring kameleonteffekten, i relationen mellan lärare och handledare, och 

menar att det finns en fara med att ta på sig ”kameleontskinnet”. De menar att det finns en 

risk i att personerna strävar efter att likna varandra så mycket att den egna tankeprocessen 

och idéer avtar. Risken som jag ser det är att specialpedagogen i sin iver att vara 

tillmötesgående och värna om ett jämlikt förhållande tappar bort sin egen profession och 

stolthet i den specialpedagogiska kunskapen hon besitter. I den asymmetriska relationen har 
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specialpedagogen ett förhållningssätt som medför att hon styr de som handleds. Denna 

relation har jag valt att kalla en dirigent. En dirigent är den som styr orkestern, vem och hur 

länge respektive medlem i orkestern ska spela. En dirigent har auktoritet och orkestern 

lyssnar till hans sätt att leda alla framåt i musiken. Likadant tänker jag att specialpedagogens 

roll kan vara i ett handledningssamtal. Hon har i sin profession med specialpedagogisk 

kunskap möjlighet att leda handledningssamtalet framåt. I en orkester skulle det inte fungera 

om inte dirigenten var synlig och dirigerade. På liknade sätt skulle jag önska att 

specialpedagogen vågar vara synlig och ”dirigera” med sin specialpedagogiska kunskap. Att 

inte anta denna utmaning innebär för mig att förringa den specialpedagogiska professionen. 

Att ha en symmetrisk relation i ett handledningssamtal handlar för mig om att, oavsett 

utbildning, respektera varandras olika kompetensområden. Specialpedagogen har den 

specialpedagogiska kunskapen. De handledda har kunskapen om hur vardagen i förskolan 

och skolan ser ut eller hur ett specifikt barn mår. Det är olika kunskapsområden som möts i 

ett samtal. Respekten för varandras kompetenser är viktig och bidrar till den symmetriska 

relationen. För att ett handledningssamtal ska ses som asymmetriskt och ha asymmetriska 

relationer krävs det, som denna uppsats handlar om, att specialpedagogen framhäver sin 

auktoritet och profession genom att vara den som leder, vara den som ger råd, vara den som 

är överordnad och ser till att samtalet inte missar målet genom att behålla fokus. 

I en orkester är alla medlemmar viktiga. Dirigenten kan inte ensam vara hela orkestern. 

Dirigenten kan inte byta plats med de olika medlemmarna och spela deras instrument, det är 

musikerna bäst på. Orkestern kan inte heller vara utan sin dirigent. Dirigenten behövs för att 

musikerna ska veta när, hur, vad och när det är paus och någon annan spelar.  

 

En av specialpedagogerna ”tar på sig” den asymmetriska relationen, med hjälp av en skylt, 

med texten Specialpedagog, och hennes namn. Jag uppfattar att hon upplever att med 

skylten på sig får hon ett annat bemötande och hon själv ”ikläder” sig sin profession. Hon 

upplever det inte som något tungt och jobbigt att ta på sig skylten utan tvärtom tycker hon 

att det underlättar i yrkesrollen som specialpedagog.  

Att vara specialpedagog handlar om att styra; att vara överordnad. Att ha en annan 

profession, att vara den som ”har sista ordet” är exempel som jag sett i min empiri. Detta är 

för mig tecken på en asymmetrisk relation. I min empiri ser jag att specialpedagogerna 

strävar efter symmetri. Jag vill betona vikten av att specialpedagogen inte bör undanhålla sin 

expertiskunskap i rädsla för att inta en asymmetrisk relation i handledningen. 

Kunskapsförmedlingen mellan de olika professionerna bör med fördel ses som ett 
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komplementärt samspel. 

 

Visserligen betonar specialpedagogerna att handledningstillfället i första hand är till för 

pedagogerna, vilket är viktigt att ha med sig in i handledningssamtalet, men att vara 

medveten om att man formas tillsammans med arbetslaget betonas. Att vilken inställning 

specialpedagogen har till handledningssamtalet spelar någon roll ser jag i deras uttalanden. 

Specialpedagogerna beskriver att de tror på handledning, och att de kan lära sig något själva 

i handledningssituationen. Det blir inte bara ett jobb för andra, de får även egen kunskap. 

 

 

5.2 Metoddiskussion 
I min studie valde jag att använda mig av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (se 6.2.). 

Om intervjuerna istället skulle varit helstrukturerade är risken stor att specialpedagogernas 

erfarenheter, tankar och funderingar inte skulle framträtt lika tydligt. Möjligheten att ställa 

följdfrågor finns inte i helstrukturerad intervju. Om datainsamlingen skulle varit helt baserad 

på enkäter som sedan tolkades, anser jag att risken även här skulle varit att inte komma åt 

pedagogernas tankar, med anledning av att det är en färdigt formulerad fråga som ska 

besvaras, det finns ingen möjlighet för följdfrågor. Observationer av handledningssamtal 

anser jag hade tillfört ytterligare en dimension till min empiri. Hur tar sig 

handledningssamtalet till utryck i praktiken jämfört med det som sagts om 

handledningssamtalet? Är erfarenheterna av handledningssamtalet och verkligheten i ett 

handledningssamtal överensstämmande? Med hänvisning till denna studies omfång får jag 

föra dessa tankar vidare till förslag på fortsatt forskning. 

Min upplevelse av intervjuerna var mycket positivt. De specialpedagoger jag intervjuade, 

var alla intresserade av handledningssamtalet, vilket gjorde att samtalet under intervjun var 

engagerat och upplevdes meningsfullt. Flera av specialpedagogerna uttryckte att de fått nya 

tankar under intervjun som de skulle fundera vidare på.  

 

En av anledningarna till den låga svarsfrekvensen, tror jag, kan vara att i samband med att 

specialpedagogen tackade ja till intervjun, fick hon/han även ett uppdrag att föreslå en 

pedagog som fått handledning. Kan det vara så att av bekvämlighetsskäl och/eller i brist på 

tid, av att tillfråga pedagog, valde de flesta specialpedagogerna att avstå intervjun eller inte 

svara alls? 
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5.3 Reflekterande slutord 
Att forska kring specialpedagogens roll i handledningssamtalet känns angeläget, med tanke 

på de argument jag angett ovan; att beroende på den roll som specialpedagogen tar så leder 

det till symmetriska eller asymmetriska relationer, det handlar om att bli varse sitt eget 

tillvägagångssätt i handledningen. Jag har inte funnit mycket forskning inom området. 

Rimligheten i min forskning är svårt för mig att uppskatta men jag välkomnar ytterligare 

forskning som fokuserar på specialpedagogens roll i handledningssamtalet och vad det leder 

till. 

Jag har ökat min egen kunskap om min roll i handledningssamtalet och jag hoppas att jag i 

min vilja att ha en symmetrisk relation med de handledda inte värjer mig för att inta en 

asymmetrisk relation där det behövs. Att vara specialpedagog handlar för mig om att vara 

professionell i arbetet med elever och kolleger på skolan; att möta varje individ enligt deras 

förutsättningar. 

 

Mitt bidrag med denna uppsats är att få läsaren att själv reflektera över sin roll i 

handledningssamtalet. Min önskan är att specialpedagogen i handledningssamtal blir varse 

att beroende på vilken roll hon tar så påverkar det handledningssamtalet i riktning mot 

symmetriska eller asymmetriska relationer. Att vara en kameleont eller dirigent, som 

handledare i handledningssamtal, handlar för mig om att bli tydlig i sin profession. Jag kan i 

mitt resultat tydligt se att specialpedagogerna vill ha symmetriska relationer. De svarar 

snabbt att relationerna till de handledda är viktiga att de är tillmötesgående och att de vill ha 

ett jämställt förhållande i handledningssamtalet. Samtidigt menar pedagogerna att det är råd 

som de ofta vill ha, det vill säga kunskap som de själva inte har och som kräver att 

specialpedagogen träder fram och ger av sin specialpedagogiska kompetens. Min ambition 

har inte varit att gradera huruvida den symmetriska eller den asymmetriska relationen är den 

bästa. Min åsikt är att beroende på typ av samtal behövs det olika typer av sätt att förhålla 

sig. Min upplevelse är att det finns ett indirekt motstånd, hos specialpedagogerna, till att inta 

en asymmetrisk relation i handledning. Varför detta indirekta motstånd finns hos 

specialpedagogerna, att inta den asymmetriska relationen till de handledda, framgår inte i 

men studie, men skulle vara mycket intressant att forska vidare i. Jag hoppas att min studie 

får läsaren, och då främst verksamma specialpedagoger, att fundera över hur deras 

handledningssamtal ser ut och varför.  
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5.4 Fortsatt forskning 
I denna studie har jag, med anledning av uppsatsens omfång, begränsat mig till att studera 

specialpedagogen. Förslag på fortsatt forskning skulle enligt mig vara att genom observation 

av handledningssamtal studera hur det ser ut i handledningssamtal, hur tar sig de 

symmetriska– kontra de asymmetriska relationerna uttryck? Det skulle även vara intressant 

att forska i hur pedagogerna uppfattar den symmetriska- kontra den asymmetriska relationen 

i ett handledningssamtal. 
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Bilaga 1 
	  
Hej!	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2013-‐02-‐27	  
	  
Vi	   är	   två	   pedagoger,	   Miriam	  Wistrand	   och	   Cecilia	   Larsson	   som	   går	   sista	   termin	   på	  
specialpedagogiska	   programmet	   i	   Örebro.	  Under	   denna	   termin	   kommer	   vi	   att	   skriva	  
våra	   examensarbeten	   i	   vilket	   vi	   valt	   att	   skriva	   om	   handledning	   i	   grundskolan.	  
Uppsatserna	  är	  fristående	  från	  varandra.	  
	  
Jag,	   Miriam	   Wistrand	   kommer	   i	   min	   uppsats	   att	   fokusera	   på	   specialpedagogens	  
erfarenheter	   av	   handledning.	   Medan	   jag,	   Cecilia	   Larsson	   kommer	   att	   fokusera	   på	  
pedagogers	   upplevelser	   och	   erfarenheter	   av	   handledning.	   Vi	   söker	   utifrån	   valt	   ämne	  
och	  fokus	  specialpedagoger	  som	  arbetar	  med	  handledning	  av	  pedagoger	  i	  skolan	  samt	  
pedagoger	  som	  fått	  handledning	  av	  specialpedagoger	  i	  skolan.	  
	  
Vår	   önskan	   och	   förhoppning	   är	   att	   du	   som	   får	   detta	   brev,	   och	   som	   arbetar	   som	  
specialpedagog	  kan	  hjälpa	  oss	  genom	  att	  välja	  ut	  en/vilka	  pedagog/er	  som	  tillsammans	  
med	  dig	  skulle	  kunna	  delta	  i	  våra	  intervjuer.	  Varje	  intervju	  sker	  enskilt	  och	  beräknas	  ta	  
ca	   60	   minuter.	   Jag,	   Miriam	   kommer	   intervjua	   dig	   som	   specialpedagog	   om	   din	   roll	   i	  
handledningen	  och	  jag,	  Cecilia	  kommer	  att	  intervjua	  pedagoger	  om	  dess	  erfarenhet	  av	  
och	  förväntningar	  på	  handledning.	  
	  
Syftet	  med	  de	   olika	   studierna	   är	   att	   belysa	  hur	  handledning	   kan	   se	  ut	   i	   grundskolan	  
idag.	  
De	   frågeområden	   som	   kommer	   att	   beröras	   i	   intervjuerna	   är:	   upplevelser	   och	  
erfarenheter	  av	  samt	  förväntningar	  på	  handledning.	  	  
	  
Medverkan	  i	  dessa	  studier	  innebär	  att	  vi	  träffas	  någon	  gång	  under	  vecka	  10-‐12,	  på	  en	  
plats	  som	  passar	  dig.	  Intervjun	  spelas	  in	  (med	  ditt	  samtycke)	  för	  att	  sedan	  tolkas	  och	  
rapporteras	   i	   ovan	   nämnda	   examensarbete,	   vilka	   du	   givetvis	   får	   ta	   del	   av.	   Din	  
medverkan	  är	  helt	  frivillig	  och	  du	  får	  när	  som	  helst	  under	  arbetets	  gång	  hoppa	  av	  om	  
du	   så	   önskar.	   Du	   kommer	   att	   ges	   full	   konfidentialitet	   och	   de	   uppgifter	   du	   lämnar	  
kommer	  endast	  att	  användas	  för	  undersöknings	  ändamål.	  	  
	  
Med	  förhoppning	  om	  ett	  samarbete	  önskar	  vi	  att	  du	  under	  vecka	  9-‐10	  har	  möjligt	  att	  
meddela	  din	  medverkan	  i	  denna	  studie.	  Vid	  denna	  första	  kontakt	  önskar	  vi	  få	  förslag	  på	  
pedagog-‐/pedagoger	   vilka	   kan	   kontaktas	   av	   Cecilia	   för	   ett	   eventuellt	   deltagande	   i	  
hennes	  studie.	  
	  
	  	  
miriam.wistrand@tele2.se	  och	  magnusochcissi@telia.com	  
	  
	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  	  
Miriam	  Wistrand	  och	  Cecilia	  Larsson	  
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

Bakgrund; Berätta om vart du arbetar idag. Berätta om din erfarenhet av handledning. 

Utbildning i handledning? Vad anser du har format din handledarroll? Vad var det som 

gjorde att du började intressera dig för att handleda?  

Hur ser den första kontakten ut inför ett handledningstillfälle? 

 

Förberedelse inför samtalet 

Hur förbereder du dig inför handledningssamtalet? Beskriv hur det kan se ut då du inleder 

ett handledningssamtal. Hur brukar du starta handledningssamtalet? Beskriv hur det går till 

när ni fastlägger vad som ska behandlas i handledningssamtalet. Beskriv hur du ser på din 

roll som handledare? Beskriv ditt förhållningssätt i ett handledningssamtal. 

Vad bidrar du med? På vilket sätt påverkar du handledningssamtalet? 

Vad vill du åstadkomma med dina frågor?  

 

Vad är avgörande/viktigast i handledningssamtalet? 

Vad brukar tas upp i handledningssamtalen? Vilka är de vanligaste förekommande frågorna? 

Vad bör tas upp i handledningssamtalet? Finns det något särskilt som du tycker är 

avgörande/viktigt att ta upp i handledningssamtal? Finns det något som du tycker är särskilt 

besvärligt att ta upp i ett handledningssamtal? 

 

Vad är syftet med handledningssamtalet? 

Beskriv vad du vill åstadkomma i handledningssamtalet.  

Berätta om dina erfarenheter:  

När du känner dig nöjd efter ett samtal – vad har hänt då?  

När du känner dig missnöjd med samtalet – vad kan det bero på?  

 

Vilka är dina käpphästar? Vad känner du extra för? 

Finns det något du alltid tar upp? Har du någon särskild käpphäst?  

Använder du dig av några teoretiska utgångspunkter i handledningssamtalet?  

Hur ser du på ditt eget lärande i ett handledningssamtal?  

 

Något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
Exempel på ”andrafrågor”: 

Du menar alltså att… 

Kan du berätta mer om… 

Om jag förstår dig rätt så… 

Kan du vidareutveckla… 

Kan du ge fler exempel… 

Hur upplevde du… 

…tystnad… 

…nick… 

…mmm… 

…sammanfatta… 
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Bilaga 4 
 
De forskningsetiska principer som står att läsa i Vetenskapsrådet (2002) för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Rådet beskriver de fyra huvudkraven 
 

• Informationskravet; studiens syfte samt att det är frivilligt för deltagarna, du får ta 
del av studien när den är klar.  

 
• Samtyckeskravet; Din	  medverkan	  är	  helt	  frivillig	  och	  du	  får	  när	  som	  helst	  under	  

arbetets	  gång	  hoppa	  av	  om	  du	  så	  önskar. 
 

• Konfidentialitetskravet; Du	  kommer	  att	  ges	  full	  konfidentialitet,	  uppgifter	  om	  
enskilda	  personer	  ges	  största	  möjliga	  konfidentialitet	  och	  personuppgifter	  
förvaras	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  obehöriga	  inte	  kan	  få	  ta	  del	  av	  den. 

 
• Nyttjandekravet; de	  uppgifter	  du	  lämnar	  kommer	  endast	  att	  användas	  för	  

undersöknings	  ändamål.  
 

 

 

 

 

 

 

 


