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Att vilja eller välja? 

Specialpedagogers och rektorers uppfattning om handledning 

Anna Sundhall 

Abstract 

This study analyses the opinions of Special Remedial Teachers and principals concerning 
supervision in schools. The importance of providing educators with the opportunity of 
supervision by Special Remedial Teachers has recently come to be increasingly emphasized, 
often in the context of talking about “a school for all.” Yet, existing research has pointed to 
several difficulties in providing supervisory facilities in schools. The present study exposes 
diverging understandings – among different schools as well as among principals and Special 
Remedial Teachers – concerning concepts such as “supervision,” “remedial-educational 
supervision,” and “qualified dialogue.” This lack of consensus results in competing definitions 
of the professional responsibilities of Special Remedial Teachers in the day-to-day practices of 
educational institutions. Schools have chosen different organizational solutions, but Special 
Remedial Teachers are often assigned the dual role of “the remedial teacher” and “the 
supervisor.” “The remedial teacher” works directly with individual pupils in need of special 
support. “The supervisor” works with supervising the educators. Where the role of “the 
remedial teacher” dominates, the schools have chosen segregatory solutions, ie. exclusion of 
pupils in need of special support, while all schools express a preference for increased 
supervisory responsibilities for Special Remedial Teachers. The study shows that among the 
Special Remedial Teachers themselves, these (expected) dual competences are often 
experienced as problematic.  

Keywords 

Remedial teaching, Special Remedial Teacher, supervision/tutoring, remedial-educational 
supervision, qualified dialogue, inclusion 



 3 

 

Sammanfattning 

I denna studie undersöks specialpedagogers och rektorers uppfattningar om handledning i 
skolan. Under senare år har vikten av att bedriva handledningssamtal mellan specialpedagoger 
och pedagoger kommit att betonas allt oftare. Dessa krav har då kopplats till talet om "en skola 
för alla". Denna studie visar att det råder förhållandevis stor oenighet mellan olika skolor, men 
även mellan rektorer och specialpedagoger vad gäller hur begrepp som handledning, pedagogisk 
handledning och kvalificerat samtal bör förstås. Oenigheten leder i sin tur till olika sätt att 
definiera specialpedagogens faktiska arbetsuppgift i vardaglig skolpraxis. Skolorna i denna 
studie har valt olika organisatoriska lösningar, men specialpedagogen intar vanligtvis rollen som 
både "speciallärare" och "handledare". "Specialläraren" arbetar direkt med enskilda elever i 
behov av särskilt stöd. "Handledaren" arbetar i sin tur med handledning av pedagogerna. Där 
"speciallärarrollen" tillåtits dominera har skolorna föredragit "sär-lösningar", det vill säga ett 
slags exkludering, för elever i behov av särskilt stöd. Alla skolor har samtidigt uttryckt en 
medvetenhet om det önskvärda i en större grad av handledarfunktion för specialpedagoger. 
Bland specialpedagogerna - har det visat sig - upplevs denna (förväntade) dubbla kompetens 
inte sällan som ett problem. 

 

Nyckelord 

Specialpedagogik, specialpedagog, handledning, pedagogisk handledning, kvalificerat samtal, 
inkludering 

 



 

 

Förord 

Jag är utbildad förskollärare och har både arbetat inom "vanlig" förskoleverksamhet och i 
smågrupper med elever med behov av särskilt stöd. I min yrkespraktik har jag märkt av en viss 
frustration, hos både kollegor och mig själv, av en avsaknad av reflektionsstöd. Vi arbetar med 
kanske en av de viktigaste uppgifterna i samhället; att lära ut kunskap till barn och ungdomar. 
Samtidigt diskuteras det sällan vilket pedagogiskt förhållningssätt vi har gentemot våra elever 
och gentemot den omgivande miljön. När jag blev introducerad till kursen om kvalificerade 
samtal på den specialpedagogiska utbildningen fångades mitt intresse. Att skapa förutsättningar 
för att reflektera över sin yrkespraktik tillsammans med kollegor är sannolikt ett effektivt sätt att 
utveckla och förändra en skolverksamhet.  

Jag vill här rikta ett stort tack till min handledare Anna-Lena Lange som generöst delat med sig 
av sina kloka råd och insikter. Ett särskilt tack förtjänar också de respondenter som medverkat i 
denna undersökning. Utan dem skulle denna uppsats inte ha blivit av.  

 

Anna Sundhall, Stockholm 19 januari 2010 
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1. Inledning 

”Lärare saknar stöd för utsatta elever.” Sex av tio lärare anser att de får för lite hjälp i 

arbetet med barn med särskilda behov. Det visar en undersökning från Lärarförbundet./…/ 

Besluten om på vilket sätt stödet ska ges tas lokalt på skolorna. Det har inte så mycket med 

övergripande ideologier hos kommunpolitiker att göra, utan mer med de värderingar och 

förhållningssätt som lärare och rektorer har i praktiken (Ur ”Aktuellt”, Lärarnas tidning, nr 

18, 2009).  

Ovanstående slutsats dras utifrån en attitydundersökning bland 2000 slumpvis utvalda lärare 
hösten 2009. Artikelförfattaren fortsätter med att särskilt betona specialpedagogiska insikter 
som avgörande för att åtgärda problemen (Rudhe, 2009). År 1948 kom Förenta Nationernas 
allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Redan här återfinns bland annat grundtankarna 
till talet om "en skola för alla". Enligt denna deklaration ska alla barn i behov av särskilt stöd ha 
tillgång till allmänna skolor. Pedagogiken skall utformas för att passa det enskilda barnet och 
motverka diskriminerande attityder (Salamancadeklaration, 1997). 

Den värdegrund som specialpedagogens arbete ska byggas kring vilar alltså på en internationellt 
skapad rättviseordning. Men, vad gör egentligen en specialpedagog ”speciell”? Vilken slags 
kunskap besitter hon eller han? Vilket värde har denna kunskap inom skolan? På sätt och vis är 
det frågor av denna typ som gör det intressant att närmare studera synen på handledning bland 
yrkesverksamma inom skolan. Betydelsen av handledning inom pedagogiskt arbete har i själva 
verket betonats allt oftare de senaste åren (Kroksmark & Åberg, 2007; Malmgren Hansen, 
2002). Ahlberg (2007) förklarar utifrån lärarnas perspektiv att handledning handlar om att skapa 
möjligheter till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den egna undervisningen. Det har 
visat sig att de pedagoger som fått hjälp med att sätta ord på och formulera sitt eget arbete också 
utvecklade en ökad professionell medvetenhet till gagn för hela yrkeskåren (Åberg, 2007; 
Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 2002).  

En slutsats blir att handledning skulle kunna vara ett centralt verktyg i skolans pedagogiska 
utvecklingsarbete. En del forskare har emellertid pekat på både en vaghet i styrdokumenten och 
olika praktiska hinder i skolorna som försvårat en utökad handledningsverksamhet (Sahlin, 
2004; Bladini, 2004). Det är därför av vikt att ställa frågan vilken sorts handledning och vilka 
villkor som behövs för att skapa en reflekterande praktik. Här kan just en studie av praktiska 
erfarenheter av handledning bland pedagoger och rektorer ge ett nödvändigt bidrag till en 
vidareutveckling av olika former av reflekterande samtal.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att på tre olika skolor undersöka specialpedagogers och rektorers 
uppfattningar om handledning i skolan.  

Forskningsfrågor  

• Vad karaktäriserar och avgränsar handledningens innehåll enligt specialpedagoger och 
rektorer?  

• Hur konstitueras värdet av handledningen enligt specialpedagoger och rektorer?  
• Vad krävs, enligt rektorer och specialpedagoger, av en skolorganisation för att möjliggöra 

handledning?  
 

Nedanstående genomgång av tidigare forskning tjänar till att ge en inblick i hur olika forskare 
har förhållit sig till det som kommit att utpekas som ett av specialpedagogyrkets särskilda 
kompetensområde; handledningsfunktionen. Diskussionen löper tematiskt. För att denna 
diskussion emellertid skall bli begriplig bör den först placeras in i en bredare kontext – talet om 
"en skola för alla" och begreppet inkludering. 

3. Tidigare forskning 

3. 1 Specialpedagogik utifrån ett 
samhällsperspektiv 

Gustafsson och Myrberg (2002), Persson (2007), Helldin (1998) och Assarson (2007) menar att 
det mest effektiva medlet att utmana diskriminerande attityder är en inkluderande skola, vilket i 
sin tur är knutet till mänskliga rättigheter. Utbildningen ska äga rum i den ordinarie miljön, ha 
ett visst mått av kvalitet och vara tillgänglig för alla (jämför Brodin & Lindstrand, 2004). Trots 
en formell samsyn på inkluderande specialundervisning har skolan under 1990-talet mötts av 
exkluderingstendenser. En av anledningarna till denna utveckling, beror på att frekvensen av 
neuropsykiatriska diagnoser av elever med inlärningsproblem ökat kraftigt. Detta är även ett 
internationellt fenomen (Gustafsson & Myrberg, 2002; Heimdahl Mattson & Roll Petterson, 
2007).  

Skidmore (2004) hävdar att pedagoger idag förvisso strävar mot en inkluderande skola, men att 
det är långt kvar; inkludering är ett fint ord men oftast en tom fras. Thomas och Vaughan (2005) 
konstaterar följdriktigt att lärarna har en vilja att inkludera alla elever. För detta krävs emellertid 
rätt förutsättningar. Det inkluderande synsättet i utbildningen har framskridit alldeles för 
långsamt. Thomas och Vaughan (2005) anser istället att beslutande myndigheters tal om 
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inkludering används vid behov för att legitimera ekonomiska och juridiska beslut. 
Inkluderingsbegreppet blir med andra ord något som diskuteras i teorin, men som inte förankras 
i vardagspraktiken (Dyson, 2001).  

Heimdahl Mattson (2008) påpekar att lärarutbildningen har en liten del av specialpedagogiskt 
innehåll. Detta leder till att nödvändiga kunskaper om hur man tar tillvara elevers olikheter 
försvinner. Om skolan inte ska reagera med exkluderande åtgärder måste pedagogisk och 
specialpedagogisk utbildning i högre grad bygga på en mer tvärvetenskaplig forskning där både 
individ och miljöaspekter får utrymme (Heimdahl Mattson, 2008). Propositionen 
1999/2000:135 samt SOU 2008:109 fastlår i själva verket att grundläggande specialpedagogik 
skall utgöra en del av det allmänna utbildningsområdet. Heimdahl Mattson (2009) hävdar i linje 
härmed att förmedlingen av ett inkluderande synsätt i lika hög grad måste inbegripa de 
”vanliga” lärarna. Det betyder framför allt att skolledningen måste uppmuntra samarbete bland 
personalen, för att de i sin tur skall bli kapabla att lösa pedagogiska problem. Detta fordrar 
emellertid att rektorerna är medvetna om specialpedagogernas speciella yrkesroll (Heimdahl 
Mattson, 2009).  

Westling Allodi (2002) påpekar att det finns en tvetydighet i specialpedagogiken; den enskilda 
eleven skall stödjas, samtidigt som det finns ett motstånd mot att ha eleven kvar i det vanliga 
klassrummet. Detta innebär i praktiken att en strid inte sällan uppstår mellan olika 
yrkeskategorier. Persson (1997) påpekar till exempel att när tillgången till experter som kan 
hantera elever med särskilda behov finns att tillgå, så är det lätt för klasslärarna att tänka bort 
dessa elever. Ända sedan specialundervisningens införande kan man se två tydliga trender. Å 
ena sidan en strävan efter jämlikhet, å andra sidan en önskan om att bibehålla en hög nivå i de 
ordinarie klasserna. Dessa trender befinner sig i konflikt med varandra (Persson, 1997; 
Gustafsson & Myrberg, 2002). Forskningen om inkludering påvisar, sammanfattningsvis, 
existensen av en organisation med förhållandevis tvetydiga direktiv ovanifrån och en 
utbildningssituation som avspeglar denna tvetydighet, samt en uppsättning intressekonflikter 
mellan olika yrkeskategorier. 

3. 2 Införandet av handledning i 
specialpedagogutbildningen  

SIA-utredningen (SOU 1974:53) beskrev hur specialpedagogisk verksamhet borde få en 
förändrad karaktär i skolan. Detta kunde ske genom att omgivningsfaktorer lyftes fram som 
orsak till problemen. Man ville därmed skapa ett nytta alternativ till den specialundervisning 
som dittills kännetecknats av administrativa frågor, som vilken organisationsform för 
arbetsinsatserna som var den bästa: vanlig klass, specialklass eller klinik. 
Integrationsutredningen (SOU 1982:19, hämtat i Sahlin, 2004) föreslog sedermera en 
organisatorisk förstärkning av ”rådgivande” specialpedagogisk verksamhet. 1986 presenterades 
en utredning av Eklind och Wennbos (DsU 1986:13, hämtat i Sahlin, 2004). I denna kritiserades 
bland annat läraryrkets starkt individualistiska prägel och man gav istället förslag som sade att 
arbetslag borde utveckla samarbeta med speciallärare i en så kallad "samordnad 
specialundervisning". Sahlin (2004) har granskat de remissvar som låg till grund för arbetet med 
DsU (1986:13). Vad gällde specialpedagogens handledande, konsulterande och rådgivande 
funktion möttes dessa idéer med blandade reaktioner. Sahlin (2004) framhåller särskilt att ingen 
tog förslaget om en specialpedagogisk handledande funktion på allvar. Trots detta infördes 
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handledning som en uppgift i den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen. För 
specialpedagogexamen skall studenten således idag (2009): 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,  

- visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 

mellan berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer 

- visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor föräldrar och andra berörda, och 

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 

av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever  (SOU 

2008: 109).  

Det är med andra ord i denna situation som specialpedagogerna går ut för att bedriva ”sitt” yrke 
– utifrån det bitvis ”diffusa uppdrag” som det innebär (Sahlin, 2004; Bladini, 2004). Regler och 
rutiner saknas i själva verket för specialpedagogisk verksamhet. Gränsen mellan vad en 
specialpedagog kan och bör göra är svår att urskilja. Blivande specialpedagoger anser att de har 
ett formellt mandat, men menar likväl att det saknas särskilda resurser för att de ska kunna agera 
med nödvändig flexibilitet utan att samtidigt göra avkall på grundläggande värden som 
jämlikhet vad gäller människosyn (Malmgren-Hansen, 2002). 

3. 3 Handledning som begrepp 

Den allmänna betydelsen av termen handledning är enligt Sundli (2007) att den anger en 
situation mellan personer, där en person definieras som handledare och den andra som 
handledd. Gordan (1992) förklarar att handledning är en pedagogisk metod där en yrkesmässigt 
mer kunnig person utbildar en mindre erfaren person. Rosendahl och Rönnerman (2005) 
påpekar emellertid att handledning inte är enkelt att avgränsa från närliggande områden. Några 
av de aktiviteter som i själva verket gränsar till handledning är vägledning, konsultation och 
undervisning (Lauvås & Handal, 2005; Sahlin, 2004)  

Caplan och Caplan (1993) analyser av handledning har kommit att bli en utgångspunkt för de 
flesta forskare som intresserat sig för handledningsproblematik. Författarna motsätter sig att 
åtskillnaden suddas ut mellan terapi och konsultation. Enligt deras syn på handledning handlar 
det i huvudsak om en form av direkt konsultation med ett (ut)bildande syfte och i första hand 
inte en inriktning på lösningen av ett speciellt problem, utan mer en sorts "reflekterande 
handledning". Lauvås och Handal (2005) menar istället att en viktig aspekt av 
handledningsfunktionen är att analysera situationen för att se vilken typ av handledning som 
krävs. I en del fall ligger nyckeln i ansvarsförhållandet, alltså frågan om vem som har det 
formella ansvaret för verksamheten. Handlar det om överblick ligger det formella ansvaret hos 
handledaren. Vid konsultation är det istället den handledde som har ansvaret. I samtliga fall 
återkommer just det pedagogiska inslaget som något centralt (Lauvås & Handal, 2005).  
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3. 4 Pedagogisk handledning  

Gjems (2001) och Hammarström-Lewenhagen (2002) varnar för att begreppet handledning kan 
bli urvattnat. De kräver en definition för att bestämma vad området innefattar och inte 
innefattar. Den sistnämnda författaren pekar på en utveckling där pedagogisk handledning under 
det senaste decenniet har utvecklats mot att bli ett särskilt område inom handledningsfältet. 
Begreppet ”pedagogisk” – i ”pedagogisk handledning” – syftar vanligtvis till att handledningen 
vänder sig till yrkesverksamma pedagoger. Samtalen rör sig kring det pedagogiska arbetets 
innehåll och inte kring personalproblem. I likhet med Gordan (1992) hävdar Hammarström-
Lewenhagen (2006) att handledningen är en pedagogisk metod.  

En form av pedagogisk handledning som blivit allt vanligare i skolor är kollegehandledning 
(Hammarström-Lewenhagen, 2006). Detta kan beskrivas som en aktivitet som lärare, rektorer 
och studierektorer ägnar sig åt som en del av sitt vanliga professionella arbete i skolan. Avsikten 
är att lärarna ska få hjälp av kollegor att vidareutveckla sin yrkespraktik. Det som lyfts fram är 
reflektion, gemenskap och utforskande av den dagliga yrkeserfarenheten menar författaren. 
Kollegehandledning kan innehålla många olika områden. Inte minst genomsyrar 
läroplanstänkandet den pedagogiska handledningen, speciellt inom förskolan. Likaså har 
pedagogisk handledning har ofta blivit ett redskap för skolledningen att förnya den pedagogiska 
praktiken, snarare än att svara mot ett genuint behov hos lärarna (Hammarström-Lewenhagen, 
2006). Desto viktigare då att själva innehållet i handledningen fastställs tydligt. Det är till detta 
problem vi nu vänder oss. 

3. 5 Innehållet i handledningen  

Lauvås och Handal (2005) anser att handledning befinner sig i ett slags teoretiskt och praktiskt 
spänningsfält, mellan tyst och uttalad kunskap. Genom handledning uppkommer kravet på att 
försöka sätta ord på den tysta kunskapen. Enligt Schön (1983) är denna handlingskunskap eller 
kunskap-i-praktiken en slags tyst kunskap som uppkommer genom reflektion-i-handling. Den 
tysta kunskapen styr bland annat våra handlingar även i de fall då vi använder vedertagna teorier 
och tekniker. Denna intuitiva kunskap hjälper till att finna nya lösningar i reflektionens 
ögonblick (Schön, 1983). Ahlberg (2007) menar vidare att handledningssamtalen kan ge lärarna 
möjlighet att distansera sig och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den egna 
undervisningen. Samtalen kan även bidra till att skapa ett gemensamt språk och gemensamma 
referensramar hos de deltagande lärarna (Ahlberg, 2007).  

Bladini (2004) har visat att specialpedagoger beskriver sin handledningsfunktion i termer av att 
åstadkomma förändring på två skilda sätt, dels att vidga pedagogers perspektiv, dels att ge 
pedagogen råd. Av intresse är att den förändring som handlar om att ge råd, strävar efter att 
förändra pedagogers sätt att tänka, medan det att ställa frågor snarare skapar möjligheter att 
förändra sättet att tänka (jämför Sundström, 2009). Andersen (1994) diskuterar på liknande sätt 
två typer av förändringsprocesser, där den ena handlar om att förändringen styrs eller läggs på 
utifrån och den andra att förändringen kommer inifrån genom att utgångspunkterna för vetande 
breddas (Andersen 1994; Bladini 2004)). 

Gjems (2001) hävdar att handledning är ett av flera redskap som specialpedagogen har för att 
utveckla kompetens. Handledning blir en form av inlärningsprocess som tar sin utgångspunkt i 
den enskilda deltagarens förutsättningar. Under denna process blir deltagarna tvungna att 
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reflektera över teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter och sambandet dem emellan. På så 
sätt menar författaren att handledningen kan beskrivas som ett professionellt samtal eftersom 
man bollar mellan teoretisk kunskap och praktiskt arbete (Gjems, 2001). Kvale (2007) lyfter 
emellertid ett varnande finger och ser den nuvarande betoningen av handledning som ett 
exempel på en allmän samhällstendens. När man placerar den handledde i centrum handlar det 
om ett slags beteendekontroll, hävdar författaren. Den indirekta styrningen – via ”illusioner om 
frihet och jämlikhet” i en handledningsbaserad utbildning – försvårar ett ”äkta” motstånd mot 
läraren/handledarens makt. Kvale (2007) betonar därmed de olika former av mer eller mindre 
subtil maktutövning som sker i det som brukar beskrivas som det postmoderna 
konsumtionssamhället.  

Malmgren-Hansens (2002) undersökning visar att det oftast är enskilda elever som utgör fokus i 
specialpedagogisk verksamhet. Trots intentioner om att vidga perspektivet på 
specialpedagogikens ”egentliga” objekt tycks individperspektivet alltså fortfarande dominera. 
Bladini (2004) påpekar i linje härmed att det kan uppstå problem i handledningssamtalen om 
specialpedagogen betraktar sig som ”barnens försvarsadvokat”. Specialpedagogernas 
engagemang för barnet kan medföra att de förlorar sin lyhördhet för pedagogerna. Detta kan 
leda till att specialpedagogerna riskerar att göra barnet till det givna objektet för åtgärder, det 
vill säga att individperspektivet bibehålls (Bladini, 2004). 

När forskningen alltså diskuterar vilket innehåll handledningssamtalen har, framskymtar ett 
problem mellan initiala idéer å ena sidan – med till exempel det önskvärda målet att inkludera 
alla lever – och en kontinuerlig praxis å den andra, där handledning också blir ett, inte alltid 
medvetet, sätt att ”kontrollera” den enskilda individen. Detta problem hänger till viss del 
samman med hur specialpedagogiken är organiserad. 

3. 6 Skolorganisationen och dess dilemma 

Rektorer leder lärare och lärare leder elever som lär sig. Det är av den anledning som vi behöver 
öka vår kunskap om skolledare. Malmgren-Hansen (2002) och Arevik (2009) menar att en 
rationalisering av skolorganisationen har inneburit att rektor förväntas vara kompetent inom 
pedagogik, administration, ekonomi och förvaltning. En undersökning som Skolverket (1999) 
gjort visade på att skolledare ofta kände sig osäkra på hur många elever med "dolda” 
funktionsnedsättningar som fanns inom deras respektive ansvarsområde. Icke desto mindre har 
rektor en nyckelposition vad gäller att driva igenom kompetensutveckling för lärarna 
(Rosendahl & Rönnerman, 2005; Ellström & Hultman, 2004). Heimdahl Mattson (2006) visar 
att de skolledare som inte ser den enskilda eleven som skolans gemensamma ansvar gärna vill 
se att specialpedagogen arbetar mer som en speciallärare i exkluderande riktning. En slutsats 
som författaren drar är emellertid att de rektorer som är inriktade på att organisera ett 
fungerande arbetslag i högre grad ser specialpedagogen som en samordnande och handledande 
resurs (Heimdahl Mattson, 2006). 

Ohlsson (2001) påpekar att den praktik som lärare i sin tur är delaktiga i innehåller motstridiga 
uppgifter som fordrar ett slags situationsberoende handlande. Författaren använder begreppet 
"organisatoriskt försvar", vilket innebär att krafter inom organisationen skapar motstånd mot 
förändringar. Detta sker vanligen i det fördolda, genom att utvecklingsinitiativ inte 
uppmärksammas. Likaså är ett vanligt sätt att gå till motangrepp och påstå att utvecklingen är 
omöjlig, eller att låtsas att man går med på förändringarna men i praktiken gör något annat.  
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Ohlsson (2001) anser att det finns skäl att notera detta motstånd som kommer till uttryck i 
medarbetarnas (tysta) organiserade av praktiken.  

Helldin (1998) fastslår att specialpedagogens roll är att se eleven utifrån ett helhetsperspektiv. 
Förutom att arbeta med den enskilda eleven ska specialpedagogen även kunna arbeta med 
handledning och kunna ge råd och stöd kring eleven; till lärare, till skolledning, till föräldrar. 
Specialpedagogens arbetsuppgift förstådd i ett sådant perspektiv inbegriper kort sagt 
möjligheter att på ett unikt sätt bidra till en samordning mellan de olika nivåerna inom skolan 
(individen, klassen, skolan) och mellan skolan och samhället. Bladini (2004) menar att 
specialpedagogen skall fungera som ett slags "förändringsagent" i arbetet med en "en skola för 
alla". I yrkesrollen ingår att föra samtal med pedagoger, barn och föräldrar. Sistnämnda tangerar 
frågan om vad ett specialpedagogiskt yrke innebär och vilken typ av kunskap som 
specialpedagogen egentligen besitter. 

3. 7 Specialpedagoger och professionalisering  

Professionalisering innebär, enkelt uttryckt, en processuell strävan efter kunskapsutveckling 
som ger professionen en starkare ställning. Implicit finns en önskan att bevara det egna 
arbetsområdet. Som en viktig förutsättning för möjligheten att utöva inflytande inom ett 
specifikt yrkesområde anges ofta ett kunskaps- eller yrkesmonopol (Selander, 1989). Både 
Bladini (2004) och Sahlin (2004) argumenterar för att införandet av handledning i 
specialpedagogfunktionen kan förstås ur ett professionaliseringsperspektiv. Båda konstaterar att 
för att specialpedagogerna ska betraktas som professionella i strikt mening behövs en bredare 
analys av bland annat yrkets självständighet och dess legitimitet. Det förefaller som författarna i 
egentlig mening urskiljer en strävan – genom användandet av vissa strategier – för att uppnå 
professionell status, snarare än att de förstår specialpedagogyrket i sig som en profession.  

Torstendahl (1989) anger fyra kriterier för professionella yrkesutövare. Det första kriteriet 
behandlar kunskapsområdets självständighet, där man anses besitta kunskapen att avgöra om en 
profession har handlat rätt eller fel. Det andra kriteriet berör frågan om huruvida den 
professionella autonomin innebär makt över arbetet. Det tredje kriteriet pekar på att autonomin 
medför ett ansvar. Det sista kriteriet, slutligen, handlar om att skapa professionella 
organisationer för att försvara autonomin (Torstendahl, 1989; Florin, 1990) 

Colnerud och Granström (2002) menar följdriktigt att läraryrket inte kan definieras som 
professionellt. Läraryrket skulle förvisso kunna framställas som profession i samhället, eftersom 
allmänheten ställer stora krav på lärarna som yrkesgrupp, men inte heller samhällets 
förväntningar är entydiga. Av den - med jämna mellanrum uppblossade - debatten om 
”lärarbehörighet” förstår vi i själva verket att den professionella statusen inte är given och går 
att jämföra med den status som till exempel läkare eller advokater åtnjuter. Av intresse är att 
Sahlin (2004) håller möjligheten öppen att begreppet "kvalificerat samtal" eventuellt kan stärka 
specialpedagogyrkets status genom att erbjuda en egen term och tillgången till ett symboliskt 
kapital. Ur professionaliseringssynpunkt kan alltså begreppet kvalificerat samtal vara lämpligt 
(Sahlin, 2004; Bladini, 2004). Ett sådant förslag kan bättre förstås om vi höjer 
abstraktionsnivån. 
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4. En teoretisk utgångspunkt 
En av forskningsfrågorna i föreliggande undersökning handlar om vad som enligt informanterna 
krävs av en skolorganisation för att bedriva handledning som en del av den specialpedagogiska 
verksamheten. Detta  har med skolpraktikens kontext att göra. För att problematisera detta kan 
en koppling med fördel göras till den teoribildning om sociala fält som den franske sociologen 
Pierre Bourdieu företräder. Sociologen Donald Broady (1990) förklarar Bourdieus begrepp 
"socialt fält" som:  

/.../ ett system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade agenter och 

institutioner som strider om något för dem gemensamt (Broady, 1990, s. 270).  

Ett socialt fält existerar enligt Bourdieu när en avgränsad grupp människor och institutioner 
strider om något som är gemensamt för dem. Fältet karaktäriseras av specialiserade agenter och 
institutioner, en specifik art av symboliskt kapital som ligger till grund för trosföreställningar 
(exempelvis tilltron till den ”goda” pedagogiken) inom fältet, specifika investeringar (till 
exempel utbildning). Ett fält har alltså speciella egenskaper och är strukturerade på ett specifikt 
sätt. I denna mening förutsätter ett fält positioner besatta av specialister, institutioner 
(Skolverket, lärarhögskolor), samt erkända värdehierarkier, vilket betyder att alla som ingår i 
fältet anser att striden – om till exempel vad som är "god pedagogik, "skickliga" pedagoger – är 
värd att utkämpa. Det kan påpekas att ingen som är verksam på fältet ifrågasätter doxan, det vill 
säga övertygelsen att striden om vad som till exempel är god pedagogik är värd att strida om. 
Lika viktig är insikten om den bristande balansen mellan utbud och efterfrågan; efterfrågan på 
ett specifikt fälts kapital är alltid högre än tillgången på detta kapital (Broady, 1998). 

Sahlin (2004) gör en jämförelse mellan pedagoger och psykologer där hon ser utbildningen som 
grund för det Bourdieu kallar distinktionen, det vi bör förstå som fältets underförstådda princip 
(Bourdieu, 1992). Redan vid uppdelningen mellan universitets- respektive seminariestudier, 
förklarar Sahlin (2004), lades det en grund för skilda möjligheter/villkor för lärare och 
psykologer. Gränserna var markerade och följden blev att specialläraren inte lyckades uppnå 
samma professionsstatus som skolpsykologen. Pedagogernas arbete knöts till klassrumsarbete 
(på golvet) och skolpsykologer blev istället utredare, diagnostiserande; det vill säga en (från 
golvet) mer upphöjd position.  

Teorin om sociala fält kan, sammanfattningsvis, belysa dolda maktförhållanden och diverse 
strider inom det pedagogiska området. Via Bourdieus tes om mekanismer på sociala fält kan vi 
bättre förstå vissa ställningstaganden inom det område jag valt att undersöka. Det förefaller som 
svårigheten att definiera specialpedagogens uppgift bland människor verksamma inom skolans 
värld, sannolikt har att göra med diverse gränsstrider mellan yrkesgrupper med statusanspråk. 
Fördelen med denna teoretiska ansats är bland annat att Sahlin (2004) i sin studie använt sig av 
Bourdieus begrepp. Ett likartat angreppssätt möjliggör ett slags jämförelse av resultat över tid. 
En relevant fråga är huruvida de sista fem åren fram till idag (2009) har inneburit en förändring 
av synen på handledning som ett särskilt slags symboliskt kapital. Efter ovanstående 
genomgång av tidigare forskning, samt ett skissartat resonemang om Bourdieus teori om sociala 
fält är det nu dags att diskutera metodiska överväganden. 
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5. Metod 

5. 1 Studiens uppläggning i stort  

Syftet med följande studie är att undersöka specialpedagogers och rektorers uppfattningar om 
handledning i skolan. Uppsatsen kommer att ha en komparativ undersökningsdesign. Denna 
design inrymmer en särskild slags jämförelselogik, som leder till en bredare förståelse av en viss 
social företeelse (Bryman, 2002). Jämförelserna sker mellan tre olika skolor med sammanlagt 
tre specialpedagogers och tre rektorers uppfattningar om handledning. Bryman (2002) hävdar att 
en fördel med en komparativ studie är att den underlättar teoribildning, även om en sådan 
ambition fordrar en större empiri än vad föreliggande studie kan presentera. 

Efter en diskussion om valet av metod följer en resultatdel. Resultatdelen består av en 
kombination av referat och citat av de sex intervjuer jag gjort. Avsnitten följer de 
frågeställningar som formulerades för att uppnå syftet och åtföljs av korta sammanfattningar. 
Diskussionsdelen inleds i sin tur med en utvärdering av metoden. Därefter belyses resultaten 
utifrån ett bredare forskningssammanhang. Denna del har ett komparativt upplägg. 
Diskussionsdelen följs till sist av en kort avslutning och en utblick. 

5. 2 Vetenskapsteoretiska överväganden  

Åsberg (2001) delar in det vetenskapliga fältet i fyra olika abstraktionsnivåer för att 
åskådliggöra forskningsprocessen. På en ontologisk nivå utgörs en grundläggande idé av 
objektivism, det vill säga axiomet att vi möter sociala företeelser och deras betydelse som är 
oberoende av sociala aktörer. Nästa abstraktionsnivå berör läran om kunskapens grund och 
giltighet. Centrala ståndpunkter här är rationalism; att kunskapen är förnuftsgrundad, och 
empirism; att kunskapen bygger på iakttagelser. Den tredje nivån handlar om metodologi, det 
vill säga de olika tillvägagångssätt som används vid vetenskapliga undersökningar (Åsberg, 
2001; Bryman, 2002). En indelning som hör hemma på denna nivå är en karaktäristik av 
undersökningar i termer av antingen induktion, deduktion eller abduktion. Nivå fyra, slutligen, 
berör datanivån och här görs indelningar som kvantitativa och kvalitativa data. Åsbergs (2001) 
tes är att distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är skenbar. Båda 
angreppssätten förekommer parallellt i vårt sökande efter kunskap om verkligheten.   

Ett induktivt angreppssätt innebär att man drar generaliserbara slutsatser utifrån observationer. 
Deduktiv teori utgår från det man vet om ett speciellt område, vilket leder till att forskaren skall 
bevisa hypoteser genom att de underkastas empirisk prövning (Bryman, 2002). Alvesson och 
Sköldberg (1994) föredrar istället abduktion – ett slags kombination av induktion och 
deduktion. Abduktion innebär att det iakttagna ställs i relation till tidigare erfarenheter som 
framkallar en hypotes om hur det observerade fenomenet ska uppskattas och förklaras. 
Abduktion karakteriseras följaktligen av att forskaren pendlar mellan iakttagelser av sociala 
händelser och tolkningar och analyser av vad dessa händelser betyder (Alvesson & Sköldberg, 
1994; Ohlsson, 1996). 

I denna studie handlar det om att försöka förstå rektorers och specialpedagogers utsagor om 
handledningsfunktionen i skolan och därför ter sig valet att företa en kvalitativ studie som en 
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lämplig väg. Här bör påpekas att jag är medveten om att jag alltid utgår från min egen 
förståelsehorisont; redan vid syftesformuleringen existerar vissa grundantaganden (en 
hypotetisk-deduktiv aspekt). Antaganden görs alltså, vars konsekvenser leder till teser som 
sedan skall kunna granskas intersubjektivt. Det empiriska materialet ska kunna bidra till 
utvecklingen/modifieringen av denna förförståelse och förslagsvis generera resultat som är 
generaliserbara (den induktiva aspekten). Därmed beskriver min egen studie det abduktiva 
tillvägagångssättet. Starrin (1994) liknar således abduktion vid:  

/.../ en ständig och mycket snabb växelverkan mellan observationer och idéer och mellan delar 

och den framväxande helheten (Starrin, 1994, s. 26).  

I föreliggande studie innebär detta en kontinuerlig koppling mellan inhämtade ”fakta” (data 
genom inspelade intervjuer på mp3-spelare) och tolkning, eller ”läsning” av dessa fakta utifrån 
teorier om handledning. Upplägget av den här studien har inneburit att de iakttagelser som 
gjorts väckt nya frågor som i praktiken medfört en ständig pendling mellan teori och empiri.  

5. 3 Beskrivning av datainsamlingsmetoder 

Fenomenologin berör frågan om hur individer skapar mening i sin livsvärld och framförallt 
huruvida filosofen - i mitt fall intervjuaren - kan sätta sina egna förutfattade uppfattningar ”inom 
parentes” när det handlar om att förstå denna omvärld (Bryman, 2002). Sådana förståelseformer 
kan bland annat kartläggas genom att använda den kvalitativa forskningsintervjun som 
undersökningsmetod. Utifrån Husserls (i Hautaniemi, 2004) perspektiv kan fenomenologin ses 
som en upplevelse- och erfarenhetsbaserad filosofi, vilket uttrycker en enkel men central, tanke: 
vi får kunskap om världen utifrån hur vi upplever den. Medvetandet är alltid riktat mot något 
som är meningsskapande (Husserl i Hautaniemi, 2004). Perspektivet tillskriver själva tänkandet 
en viktig dimension, nämligen att människan är meningsskapande i förhållande till sin omvärld 
tolkningen utgör vårt grundläggande sätt att förstå omvärlden (Gustavsson, 2002; Hyldgaard, 
2008; Kvale, 1997). Detta innebar också att jag i egenskap av intervjuare alltid utgör en 
integrerad del av de forskningsresultat som intervjuerna ger upphov till.  

5. 3. 1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Vilken metodform som är lämplig för en undersökning är naturligtvis avhängig studiens syfte. 
Eftersom min studie syftar till att undersöka specialpedagogers och rektorers uppfattningar om 
handledning framstår den kvalitativa intervjumetoden som det bäst passande. Kvale (1997), 
Patel och Davidson (2003) och Stukát (2005) betonar att den kvalitativa forskningsintervjun 
syftar till att förstå världen utifrån den intervjuades synvinkel. Här bör alltså påpekas att 
intervjuer återger respondenternas subjektiva upplevelse av en situation - inte hur denna del av 
verkligheten ”ser ut” i sin helhet.  

Att använda enkäter är en alternativ metod om man vill få en bredare bild av ett fenomen och 
därav en möjlighet till mer generaliserbara svar. Enkätanvändning är emellertid mer lämplig när 
man söker svar på frågor som hur mycket, hur stort eller vilken mängd som finns av något 
(Kvale, 1997). Författaren menar att observationer av själva handledningssituationen hade 
förvisso varit ett intressant komplement för att få en bredare uppfattning om situationen.  

Trost (1997) ser i sammanhanget vissa praktiska svårigheter. Frågandet, betonar han, får inte bli 
ett ifrågasättande och lyssnandet ska vara aktivt. Kvalitativa intervjuer är dessutom en 
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tidskrävande och komplicerad datainsamlingsmetod. En annan svårighet är att man själv är 
metodredskap (Trost, 1997; Patel & Davidson, 2003). Bearbetningen av analysen och 
tolkningen är med andra ord nära kopplad till det egna subjektet, något som dock rör de flesta 
typer av datainsamlingsmetoder. 

5. 4 Undersökningsgrupper och urval 

Hartman (1998) betonar att urvalet måste vara noggrant genomtänkt och beror av vilken 
kunskap man är ute efter samt vilka praktiska förutsättningar man som forskare har. Min studie 
fokuserar på tre specialpedagoger och tre rektorer från tre olika skolor som är belägna i en 
storstad i Sverige. Specialpedagogerna har valts med hänsyn till att de genomför handledning. 
Rektorerna ingår i egenskap av beslutsfattare på respektive skolor. Orsaken till att just 
specialpedagoger och rektorer utgör huvudfokus i denna studie är att de tillsammans har mandat 
att både organisera och utveckla den handledningsverksamhet. Samtidigt är det två 
yrkeskategorier som inom skolans värld besitter olika slags organisatoriska maktbefogenheter. 

Anledningen till att jag valt sex respondenter är att jag försökt få en mer förståelse av 
respondenternas tankar kring den handledningen. Trost (1997) rekommenderar att man ska 
begränsa antalet kvalitativa intervjuer, eftersom kvaliteten på intervjuerna ska prioriteras.  

5. 4. 1 Beskrivning av skolorna och informanterna  

Intervjuerna har skett på tre kommunala skolor i innerstad, i en storstad i Sverige. Skolorna 
ligger i ett välbeställt bostadsområde, där svenska talas som första språk. Utifrån 
"konfidentialitetskravet" utelämnas namnet på staden och på skolorna. Likaså används fingerade 
namn i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Skola A har undervisning för 350 elever mellan förskoleklass och årskurs 6, med 55 vuxna 
anställda. Här arbetar en specialpedagog och speciallärare. På skolan finns ingen ”liten grupp” 
alla elever är inkluderade i de vanliga klasserna. Skolan satsar på obligatorisk handledning för 
alla anställda pedagoger. Denna ansvarar specialpedagogen för.  

Skola B har elever mellan förskoleklass till årskurs 6. Skolan består för närvarande av 504 
elever och 70 anställda. Här arbetar en rektor tillsammans med två biträdande rektorer. Det finns 
två särskilda undervisningsgrupper; en mellan årskurser 1-3 och en mellan årskurser 4-6. Dessa 
grupper har två speciallärare knutna till sina respektive verksamheter. På skolan arbetar en 
specialpedagog och en speciallärare.  

Skola C har 800 elever mellan förskoleklass till årskurs 9 och 85 vuxna anställda. Här arbetar en 
rektor, tre biträdande rektorer, två specialpedagoger och två speciallärare. Skolan har ingen fast 
”liten undervisningsgrupp”, men har två "studios"; en för elever mellan årskurser 1-5 och en för 
elever mellan årskurser 6-9. Dit kan elever gå för att få extra stöd till ordinarie undervisning 
någon gång i veckan. 

För att resultatredovisningen skall bli så överskådlig som möjligt, redovisas skolorna i en tabell 
nedan. Skolorna har fått namn efter bokstäverna A, B och C. Namnen är alltså fingerade; skola 
A får namn på personer som börjar på bokstaven A och så vidare. Anders är i själva verket den 
ende manlige respondenten.  
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Skola Rektor Specialpedagog 

Skola A Anna Anders 

Skola B Bea Birgit 

Skola C Cissi Carina 

5. 5 Undersökningens genomförande  

Inledningsvis kontaktades sex kommunala skolor. Rektorerna fick stå för den första 
kommunikationen via telefon på grund av att de är beslutfattarna på skolan. Två av dem menade 
att de inte använde sig av handledning, varför jag tackade för visat intresse. Eftersom 
undersökningen måste avgränsas så beslöt jag mig för en avgränsning till sex intervjuer. Valet 
gjordes utifrån det faktum att tre av skolorna var årskurs F-6 skola och endast en årskurs 7-9, 
därför utsågs de tre förstnämnda skolorna. Specialpedagogen på årskurs 7-9 fick emellertid en 
förfrågan om att ställa upp på en pilotintervju vilket var hon positiv till. Inledningsvis fanns 
tanken att skicka ut ett brev för att berätta om syftet med undersökningen, samt bifoga 
forskningsfrågorna. Detta redogjordes emellertid för redan vid första telefonkontakten. Det var 
endast två informanter som då visade intresse av att få syfte och forskningsfrågor innan. De 
tillhandahölls i sin tur detta via mail. De etiska reglerna fastlades redan vid den första 
telefonkontakten, men även innan intervjun. Trost (1997) menar att det är fördelaktigt att låta 
respondenterna – i mitt fall specialpedagogerna och rektorerna – bestämma tid och plats. Ett råd 
som jag följde.  

Intervjuerna i denna studie skedde med hjälp av inspelning på mp3-spelare, ett förfarande som 
godkändes av alla. Kvale (1997) anser att intervjuer som sker med en bandspelare ger 
intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken. Orden, tonfallet, pauserna 
med mera registreras och detta kan sedan intervjuaren återvända vid omlyssning. Samtalen med 
rektorerna skedde på deras respektive kontor och med specialpedagogerna på deras egna rum. 
Vi fick sitta ostörda vid fem av samtalen, vid intervju med specialpedagogen på skola B blev vi 
störda en gång. Samtalen med rektorerna varade cirka 45 minuter och med specialpedagogerna 
cirka 60 minuter.  

5. 6 Frågeguide  

Två olika frågeguider konstruerades: en för specialpedagogerna (Bilaga 1) och en för rektorerna 
(Bilaga 2). Frågorna var i stort sett likvärdiga. Specialpedagogerna är de som utför 
handledningssamtalen och därför kunde de ge en mer detaljerad beskrivning av dessa samtal. De 
frågor som specialpedagogerna fick utöver var:   

 Vad tas upp i dina handledningssamtal? Vilka är de vanligaste problem som dryftas? Och 
vidare: Hur ser din grundidé ut när du lägger upp ditt handledningssamtal? Använder du 
strategier när du lägger upp samtalen och hur ser i så fall sådana strategier ut?   

Jag har valt den halvstrukturerade intervjuformen (Kvale, 1997). Detta har inneburit att jag 
formulerat temaområden och intervjufrågor innan själva intervjun. De områden jag velat 
behandla är alltså i första hand vad för slags samtal som specialpedagoger och rektorer anser att 
”handledning” egentligen innebär. Det andra ämnesområdet i intervjun berör frågor om de 
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intervjuades syn på hur de olika skolorna har tänkt kring organiserandet av handledningen. Vad 
har dessa skolor prioriterat och bortprioriterat? Det tredje området berör vilka möjligheter och 
hinder specialpedagoger och rektorer anser föreligger kring handledningsverksamheten.  

Innan de ”riktiga” intervjuerna gick av stapeln, prövades alltså en uppsättning frågor ut genom 
en pilotintervju med en specialpedagog som arbetar på en årskurs 7-9 skola. Pilotintervjun är 
enligt Bryman (2002) viktig. Härigenom erbjuds en möjlighet att justera oklara formuleringar 
och att upptäcka olämpliga frågor. Pilotintervjuerna ökar med andra ord förmågan att skapa ett 
slags konstruktivt samspel senare, under de ordinarie intervjuerna (Kvale, 1997). Mina 
intervjuer förlöpte under perioden från 30 oktober till 16 november 2009. 

5. 7 Bearbetning 

Kvale (1997) framhåller att det vanligaste vid undersökningar baserade på intervjuer är att 
skriva ut den bandade intervjun i textform. Bearbetningsprocessen startar förvisso redan vid 
själva intervjun. Således gjorde jag anteckningar direkt efter intervjun utifrån spontana tankar 
som uppstått. Det framstod som betydelsefullt att lyssna av materialet så fort som möjligt. 
Avlyssnandet av intervjuerna skedde därför successivt, oftast efter några dagar. Transkription 
vid analys av texter innebär att ”transformera”, det vill säga alltså ändra från en form till en 
annan (Kvale, 1997). Folkesson (1998) betonar att allmänna krav på transkription innebär att 
den ska vara läsbar, men ändå bygga på talspråk. Analysen måste utgå både från 
bandinlyssningen och från utskrivningen. Transkriptionen i den här studien har skrivits ut på 
följande sätt: Mellanord som ”hm”, ”ju”, ”liksom” och så vidare har inte blivit nedskrivna, men 
däremot har lång tystnad, skratt och tveksamhet skrivits ned inom parantes. Denna /.../ 
markering har noterats i studien då meningen fortsätter eller då citat tas mitt i en mening. Min 
strävan har varit att materialet ska likna originalsamtalet men samtidigt vara läsbart. 

Eftersom endast tre rektorer och tre specialpedagoger ingår i denna studie kan inte större 
anspråk göras vad gäller resultatens generaliserbarhet. Dock kan dessa respondenters svar ge en 
inblick i hur några specialpedagoger och rektorer tänker och uttrycker sig om handledning. 
Forskaren bör granska och inta en kritisk ställning till de egna forskningsresultaten och se till att 
frågorna vad och varför ställs utifrån undersökningens syfte (Kvale, 1997). En diskussion och 
redovisning av en undersöknings reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet) 
förutsätts ge läsaren en möjlighet att bedöma kvaliteten. En metoddiskussion förs därför innan 
resultatdiskussionen.  

5. 8 Etiska aspekter  

Ett vedertaget sätt att visa respekt gentemot de informanter vars svar ger oss ökad kunskap är att 
följa de forskningsetiska kraven inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Om detta 
regelverk informerades således innan själva intervjun. Det första huvudkravet är 
"individskyddskravet" (Vetenskapsrådet, 2002), vilket innebär att vi ska respektera alla 
inblandade och inte utsätta respondenter för fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta 
krav kändes självklart och därför svårt att ta upp med informanterna. Kvale (1997) och 
Vetenskapsrådet (2002) lyfter särskilt fram kraven om "information", vilket innebär att 
informanten ska bli väl underrättad om undersökningens generella syfte och att det rör sig om 
ett frivilligt deltagande i projektet. Detta skedde både vid första telefonkontakten men även 
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innan själva intervjun. "Samtyckeskravet" innefattar rätten att dra sig undan frivilligt när som 
helst under projektets gång (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav poängterades noggrant innan 
intervjun. "Konfidentialitetskravet" betyder i sin tur att de personer som är med i 
undersökningen inte går att identifiera för en utomstående person, vilket jag har tagit hänsyn till 
i uppsatsen genom att utesluta namnet på staden, samt använda fingerade namn på både 
skolorna och respondenterna. "Nyttjandekravet", avslutningsvis, är det krav som fastslår att den 
insamlade informationen är avsedd att användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 
2002). Informationen är med andra ord avsedd att endast användas i denna undersökning och 
kommer inte att föras vidare på något annat sätt. Respondenterna fick således information om 
att inspelningarna kommer att raderas efter att examinationen är presenterad i januari 2010.  
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6 Resultat 

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers och rektorers uppfattningar om 
handledning i skolan. Resultatdelen består av referat och kortare citat som täcker in de 
frågeställningar jag formulerat. Tonvikten kommer att ligga på hur handledningsverksamhetens 
innehåll karaktäriseras och vilket värde den har för specialpedagoger och rektorer. Som kommer 
att framgå har informanterna litet olika synsätt på vad som konkret krävs av en skolorganisation, 
dess pedagoger och ledning för att handledning skall kunna ske. Nedan följer först en kort 
beskrivning av informanternas utbildning.  

6. 1 Informanternas utbildningsbakgrund 

 Skola A: Rektor Annas grundutbildning består i att vara lärare för årskurs 1-3, samt en och 
rektorsutbildning under slutet av 1980-talet. Utöver det har hon läst olika kompetenshöjande 
fortbildningar. Specialpedagogen Anders examinerades som fritidspedagog på 1980-talet. Han 
var då även föreståndare för en skola under ett par år. Därefter läste han till specialpedagog och 
vidare till grupphandledare.  

Skola B: Rektor Beas grundutbildning är 1-3 lärare. Efter några år i yrket fortsatte hon att läsa 
olika fristående högskoleutbildningar, bland annat 20 poäng skolledning och 20 poäng juridik. 
Specialpedagogen Birgits grundutbildning är 4-7 lärare och sedan specialpedagogutbildning om 
60 poäng.  

Skola C: Rektor Cissis grundutbildning är 4-7 lärare, samt en treårig rektorsutbildning, 
examinerad för två år sedan. Specialpedagogen Carina är 1-7 lärare i matematik och 
naturkunskap. Han har också läst engelska 20 poäng och svenska 10 poäng. För närvarande 
genomgår hon specialpedagogutbildning och skriver magisteruppsats den här terminen (2009).  

6. 2 Handledningens innehåll 

Diskussionen om innehållet i handledningen kommer att utgå ifrån vad rektorerna tror och anser 
att specialpedagogens samtal kretsar, och bör kretsa, kring. Utifrån specialpedagogens 
perspektiv kommer diskussionerna om innehållet snarast att handla om vad deras 
arbetsuppgifter innefattar; vad samtalen vanligen handlar om.  

Skola A  

Rektor Anna förklarar inledningsvis, att hon anser att handledningssamtalen ska innehålla en 
mer allmän diskussion om olika pedagogiska förhållningssätt. Dessutom, fortsätter hon, bör 
detta inbegripa en diskussion om strategier för hur personalen på skolan kan gå tillväga för att 
skapa en god arbetsmiljö och goda förhållningssätt: 
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Jag känner att uppgiften härifrån är att specialpedagogen ska handleda personalen så att de 

kan få strategier för att skapa en bra arbetsmiljö för barnen och bemöta dem på ett bra sätt 

(Rektor, Anna).  

Sedan, resonerar hon, kan även specifika spörsmål dryftas utifrån arbetslagens behov. Ibland 
kan även föräldrar delta vid handledningen. Det viktigaste är emellertid, menar Anna, att alla 
pedagoger kämpar för barnens bästa, vilket för henne är detsamma som en inkludering i 
ordinarie klass. 

Specialpedagogen Anders uppgift på skolan är att handleda alla pedagoger, att arbeta i team 
med föräldrar samt att göra observationer i klassrummen. I hans uppdrag ingår inte att arbeta 
direkt med barnen. Anders tycker, å sin sida, att handledning bör syfta till att föregripa 
eventuella svårigheter. Inte minst bör specialpedagogen diskutera upplevda problem utifrån 
olika perspektiv. Vad gäller handledningen av pedagogerna, specificerar Anders, består 
uppgiften i själva verket i att försöka få pedagogerna att omhulda ett synsätt så att de i sin 
yrkespraktik inkluderar alla elever:  

Jag arbetar efter att alla elever som bor i detta område ska få plats i denna skola; alltså att 

främja att alla skall kunna gå här – oavsett om man har diagnos, autism eller andra 

svårigheter /.../ (Specialpedagog, Anders). 

Under de samtal som Anders håller i handlar diskussionen vanligen om aggressiva pojkar och 
hur pedagogerna ska hantera dem. Dessvärre, menar han, hamnar samtalen alltför ofta på 
individnivå – trots att han strävar efter att lyfta upp diskussionen på gruppnivå. Anders uttrycker 
en önskan att skolans personal utvecklas mer på denna punkt: 

Jag trodde att vi skulle ha kommit mycket längre med att se det utifrån gruppnivå, men tyvärr 

betraktas individen fortfarande som orsaken till de flesta problem (Specialpedagogen, Anders). 

Detta sakförhållande härleder Anders till den skolpolitik som under de senaste åren baserats på 
ett individuellt synsätt. När egoismen lyfts upp som någonting positivt i politiken, resonerar 
han, är det inte konstigt att lärarna också anammar detta perspektiv. Att betrakta problemet som 
ett strikt individuellt problem – som alltså enbart ser den enskilda eleven som den som bör 
”åtgärdas” – kan också förstås mot bakgrund av den tidsbrist som gäller generellt idag. Det 
ställs, förklarar Anders inkännande, högre krav på lärarna att de ska formulera sådant som 
åtgärdsprogram och skriftliga utvecklingsplaner med mera: 

Det är inte så konstigt att lärarna vill ta upp problem på individnivå eftersom det ställs 

betydligt högre krav på lärarna idag, så jag förstår om de inte orkar se det utifrån ett 

grupperspektiv (Specialpedagog, Anders).  

Ett handledningssamtal kan egentligen handla om vad som helst som rör skolan och dess 
verksamhet, menar Anders. Pedagoger får vara osams kring de specifika mål och riktlinjer som 
elever ska uppfylla; även då det uppstår konflikter mellan personalen som rör arbetet så kan 
handledningssamtal underlätta en lösning. Men tyvärr, förklarar Anders, är det inte vare sig 
självklart eller vanligt förekommande att man tar upp dylika problem vid handledningen. Detta 
tror han beror på en konflikträdsla bland många lärare. 
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Skola B 

Rektor Bea menar att en specialpedagog gör många olika saker: specialpedagogen bör ha en stor 
överblick och bred kunskap. I första hand, förklarar Bea, bör det gälla kunskap om elever i 
behov av särskilt stöd. För Bea innebär detta i praktiken inte att specialpedagogen "bara" 
ingriper under några enstaka lektioner: 

Vad jag menar är att specialpedagogerna inte ska jobba med duttlektioner utan snarare ha ett 

övergripande ansvar, så att hela verksamheten fungerar med den specialpedagogiska blicken 

och de ska då bidra med sitt tänkande inom hela organisationen (Rektor, Bea).  

På den direkta frågan om vad hon tror att handledningssamtalen vanligen handlar om svarar hon 
kort att hon egentligen inte vet. Men, fortsätter Bea, samtalen bör beröra skiftande lösningar på 
barns olika beteenden och förmågor att lära sig, samt men även handla om arbetslagens 
samarbetssvårigheter. Om en specialpedagog endast arbetar med barn så kanske outnyttjade 
kunskapsresurser går förlorade:  

Nu fick jag en idé; om jag vill komma åt någonting – ett problem – som ledare eller om jag 

vill att min organisation behöver tänka på ett visst sätt – då skulle jag kunna förmedla det 

genom handledningssamtalen, alltså genom specialpedagogen (Rektor, Bea).  

Specialpedagogen på skola B, Birgit, anser sig ha ansvar för alla elever i skolan som är i behov 
av särskilt stöd. Andra arbetsuppgifter består i att – tillsammans med rektor – analysera skolans 
resultat, att leda elevvårdshälsoteamens möte, samt träffa och hjälpa elever som behöver extra 
stöd på lektionerna. Till detta kommer att hon också har att handleda de tre assistenter som 
arbetar på skolan. Birgit handleder inte lärarna utan fungerar gentemot dem mer som ett 
bollplank. Skulle emellertid behov av samtal och stöttning uppstå, förklarar Birgit, så rycker 
hon in som ett slags handledare även för lärarna. Till detta tillkommer diverse utredningsarbete: 

Jag gör pedagogiska utredningar också – det händer att jag får göra dem hemma. Just detta 

är det svåraste att få till, de tar så lång tid och jag känner mig stressad. Det här är det 

osynliga jobbet jag gör som andra inte ser. De förstår inte vilken tid det tar (Specialpedagog, 

Birgit). 

Tills nyligen, förklarar Birgit, upplevde hon sitt arbete övermäktigt och gränslöst. Av den 
anledningen bestämde hon och rektorn att de skulle ha ett möte där de gick igenom de konkreta 
områden som specialpedagogen skulle fokusera närmare på. Birgit förtydligar; att eftersom hon 
är den enda specialpedagogen inom ett förhållandevis stort område så måste hon sätta sina egna 
gränser, vilket hon upplever är svårt.   

Handledningssamtalen med assistenter, förklarar Birgit vidare, kretsar kring hur man ska gå 
tillväga kring enskilda elever. Konkret diskuteras då vad som har hänt sedan sist och hur man 
bör göra nästa gång. Med lärarna handlar samtalen i sin tur snarare om de elever som inte 
uppnår målen. Här försöker specialpedagogen och läraren tillsammans hitta olika lösningar för 
hur eleven ska komma dit. Birgit anser att dessa två typer av handledningar skiljer sig åt 
avsevärt. Birgit försöker emellertid i båda fallen att undvika att ge färdiga lösningar och istället 
lyssna in när problem tas upp. I fall med utåtagerande barn, som tar mycket samtalstid i anspråk, 
försöker Birgit få personalen att just släppa fokus på barnets negativa beteende: 

Man kan ju inte göra om barnen utan man måste istället fundera på hur vi bör göra så eleven 

inte förstör för sig själv och andra (Specialpedagog, Birgit).  
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Hon menar att alla pedagoger alltid bör diskutera vad vi kan göra för att underlätta för eleven i 
den konkreta skolmiljön. Vid dessa fall, framhåller Birgit övertygat, är samtalsstöd behjälpliga. 

Skola C  

Rektor Cissi slår fast att specialpedagoger på hennes skola arbetar som "gamla hederliga 
speciallärare”, det vill säga med undervisning av barn i mindre sammanhang. 
Specialpedagogernas uppgifter, förklarar hon, är att gå runt till arbetslagen, diskutera elevvård, 
ge råd och stöd till lärarna, samt medverka vid elevvårdskonferenser och i elevhälsoteamet. 
Cissi vill emellertid undvika små undervisningsgrupper. Istället finns där två 
studioverksamheter dit elever kan gå för att få extra vuxenstöd någon lektion per dag, eller 
någon gång i veckan. Härigenom, menar Cissi, är det lättare att komma förbi problemet med att 
tydligt peka ut ”avvikare” i respektive klasser. Dessutom förhåller det sig så att skolan provar en 
ny metod:  

Nu har vi för årskurser 7-9 gjort ett försök där två specialpedagoger, två vanliga lärare och 

en bibliotekarie att arbeta tillsammans. Klassrummen ligger i anslutning till datasal och 

bibliotek. De olika personalgrupperna kan "teama" runt barnen för att få ut större effekt av 

det. /.../ Det vi hittills har sett är att barnen vill komma dit /.../ (Rektor, Cissi).   

Tanken är alltså, förklarar Cissi, att det ska finnas en lugnare plats där svaga och omotiverade 
elever, eller elever som varit sjuka länge skall kunna få extra stöd av olika pedagoger. Vilken 
konkret effekt detta samarbete kommer att få går inte att säga ännu. En positiv konsekvens som 
man emellertid redan har märkt av, är att eleverna har en större vilja att gå till datasalen och 
biblioteket. Tidigare har det varit vanligt att eleverna inte vill komma dit för extra hjälp. Om 
projektet med denna studio slår väl ut har de för avsikt att fortsätta med denna verksamhet. När 
rektorn tillåter sig att spekulera fritt kring handledningens konkreta innehåll, så borde samtalen 
kretsa kring barn i behov av särskilt stöd, med särskilt fokus på miljöperspektiv, inom och 
utanför skolan, samt olika pedagogiska metoder.  

Specialpedagogen Carina klargör att hon arbetar med elever från årskurserna 3-5. Dessutom 
arbetar hon tillsammans med arbetslag angående de behov som uppkommer i klassrummen. Var 
fjärde vecka, förklarar Carina, har de arbetslagsträff där de diskuterar eleverna i klassen. Det 
blir då mycket fokus på eleverna. Mer sällan fokus på att utveckla samarbetet lärarna emellan. 
Carina sitter även med i elevhälsomöten, där tas upp frågor om olika organisatoriska lösningar, 
samt metoder för hur man kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Carina befinner sig, 
enligt sig själv, i ett slags professionellt gränsland: 

Man är alltså med på en organisatorisk nivå och samtidigt på golvnivå. På golvnivån har jag 

då snarare en speciallärarroll och samtidigt en specialpedagogroll (Specialpedagog, Carina).   

På grund av sina dubbla roller kan hon känna en form av kunskapsbrist. Detta har föranlett 
honom att på egen hand studera olika områden och på så sätt vidareutbilda sig. Det har alltmer 
framstått som särskilt viktigt, menar Carina, att vara öppen för att fråga och ta emot kunskap 
från andra kollegor. Som exempel nämner hon i sammanhanget en elev med diagnosen autism – 
där har hon länge saknat handfast pedagogisk yrkeskunskap, som hon sedermera insett att vissa 
lärare på skolan i högre grad faktiskt besitter.  

Carina anser att det vanligaste ämnet som tas upp på handledningssamtalen är hur man ska 
hantera elever i behov av särskilt stöd och speciellt de elever som har svårt att koncentrera sig. 
Detta är i sin tur en klurig fråga, resonerar Carina eftertänksamt, det vill säga frågan om 
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huruvida man bör ge läraren råd. Såsom det nu förhåller försöker hon att balansera mellan att i 
möjligaste mån tillmötesgå lärarnas behov och samtidigt utmana invanda tankemönster:  

Det är oftast så att lärarna vill ha tips. Jag tycker det är viktigt att ge dem det men även att få 

igång deras egna reflektioner kring vilket förhållningssätt de har till eleven; att så att säga få 

dem att tänka, ”hur gjorde jag det och hur reagerade eleven då”, ”vad kan jag göra för att 

förändra min pedagogik” och liknande (Specialpedagog, Carina).   

Carina förklarar att när reflektionsprocessen väl är i gång så kan det egentliga förändringsarbetet 
börja. Själva handledningssamtalet måste alltså ta avstamp i det lärarna själva vill ta upp samt 
vad de upplever som problem för tillfället.  

6. 2. 1 Sammanfattning av handledningens innehåll på skola A, B 

och C 

De handledningssamtal som en specialpedagog håller i handlar enligt rektorn vid skola A om 
olika pedagogiska förhållningssätt och strategier för hur personalen ska gå tillväga i syfte att 
skapa en god arbetsmiljö. Vid skola A inkluderas alla elever i ordinarie klass. Specialpedagogen 
Anders, anser att det i hans arbetsuppgifter ingår att handleda alla pedagoger på skolan, arbeta i 
team med föräldrar, samt göra observationer i klassrummen. Däremot inte - som i fallet med 
skola B och C - att arbeta direkt med eleverna. Handledningssamtalen handlar ofta om att 
föregripa olika problem som kan uppstå. Här upplever specialpedagogen att samtalen oftast 
kretsar kring ett individperspektiv - trots hans försök att lyfta problemet till ett slags 
grupperspektivnivå.  

Rektorn på skola B menar i sin tur att specialpedagogen på skolan i själva verket har olika 
arbetsuppgifter. Dessa innefattar att ha stor överblick och bred kunskap om elever i behov av 
särskilt stöd. Samtalens innehåll tror Bea berör olika metoder för barns skilda beteenden och 
förmågor, men även att samtalen kretsar kring arbetslagens samarbetssvårigheter. I likhet med 
rektor vid skola A, så menar rektor vid skola B att om specialpedagogen endast arbetar med 
barn så kan hennes eller hans kunskap inte utnyttjas till fullo. Specialpedagogen vid skola B, 
Birgit, anser att hennes arbetsuppgifter handlar om att ta ett övergripande ansvar för alla elever i 
behov av särskilt stöd, leda elevvårdshälsomöte, hjälpa elever som behöver extra stöd på 
lektionerna, samt handleda assistenter.  

Rektor vid skola C anser, tydligast i kontrast till rektor vid skola A, att specialpedagoger på 
hennes skola har de arbetsuppgifter som en "speciallärare" har. Detta inbegriper bland annat 
undervisning för elever i mindre sammanhang, men även att gå runt i arbetslagen och diskutera 
elevvård, samt medverka vid elevhälsomöte. Skolan har två studioverksamheter. Hit går elever 
som behöver extra lektionsstöd. Specialpedagogen vid skola C, Carina, ser som sin 
huvudsakliga uppgift att tillsammans med arbetslagen hjälpa till med olika problem som kan 
uppstå i klassrummet. Andra arbetsuppgifter består i att diskutera elevers behov på 
arbetslagsmöten utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Här diskuteras även olika metoder för att 
underlätta för elever i behov av särskilt stöd. I likhet med situationen vid skola B så innebär 
handledning vid skola C, som vanligen sker med assistenterna, att diskutera hur man ska hantera 
enskilda elever och då särskilt de utåtagerande elevernas beteende.  
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6. 3 Värdet av handledningen 

Inom detta område kommer fokus att riktas mot vilken form av handledning skolorna erbjuder; 
obligatorisk, uppsökande eller ingen handledning. Dessutom kommer att beröras frågor om vem 
som initierar till handledningen och även vilka orsaker som styr dessa val.  

Skola A  

En särskild form av handledningsstänkande startade för rektor Anna när hon arbetade som 
lågstadielärare. Hon blev då skeptisk till ”specialundervisningens” effektivitet och sammanfattar 
sitt dåtida intryck på följande vis: 

Mitt tänk var att vi inte skulle ha speciallärare. Jag har själv sett våndan i att plocka ut elever 

som skulle gå till speciallärare under X antal år – och de fortsätter sedan att gå och gå /.../ 

(Rektor, Anna).  

På den tiden, förklarar Anna, skrevs inte åtgärdsprogram. Idag är det bättre tillsyn av eleverna. 
Stödåtgärder sätts in tidigare. De speciallärare som emellertid såg elever i behov av särskilt stöd 
utifrån deras respektive omgivning hade, förklarar Anna, ett sätt att se på skolproblem i 
allmänhet som hon önskade förmedla till alla lärare. Detta perspektiv, som betonade miljöns 
betydelse, skulle kunna förmedlas via handledning. En annan ambition som fanns – vid den 
tidpunkt då hon på egen hand införde obligatorisk handledning – var att bygga upp en skola 
utan ojämlika maktordningar: 

Jag tänkte att jag inte skulle bygga upp en skola med den klassiska hierarkin, utan att alla 

skulle vara ansvariga för alla barn (Rektor, Anna).  

Anna vet i själva verket inte exakt hur hon lyckades få med personalen på denna typ av 
handledningstänkande. Hon minns att det inte var svårt; att det inte fanns vare sig initiala 
motsättningar eller fordrades särskild övertalning. Mycket berodde just på den specifike 
specialpedagogen, som hade samma synsätt på handledning. Huruvida eleverna har blivit "mer 
inkluderade" sedan skolan började med handledning vet inte Anna. Det existerar förvisso inga 
små undervisningsgrupper: 

Vi gör allt för att inkludera alla våra elever i de vanliga klasserna. Jag tror helt enkelt inte att  

vi skulle lyckas inkludera eleverna om inte personalen fick handledning (Rektor,  Anna).  

Handledningens konstruktiva bidrag, resonerar Anna, har bestått i att få personalen att inse det 
riktiga i att omhulda ett synsätt som betonar att det snarare är organisationen, än den 
individuella eleven som måste förändras. Rektorn, som alltså själv har arbetat inom skolans 
värld i många år, påpekar att denna förändring har skett förhållandevis snabbt, om man betänker 
att skolan på ett allmänt plan utgör en tämligen tungrodd institution, det vill säga att det i 
vanliga fall ofta är så att mer djupgående förändringar tar oerhört lång tid att genomföra. 

Idag, förklara Anna, finns en möjlighet att boka ensamhandledning – detta gör man i så fall i 
samråd med specialpedagogen. Allmänt ingår annars obligatorisk handledning för alla arbetslag 
varannan eller var tredje vecka. Det är upp till specialpedagogen att se till att alla arbetslag 
bokar in sina handledningar: ”Det går inte att undvika det här”, hävdar Anna med emfas. 
Rektorn har enbart sett positiva reaktioner på handledning för pedagoger, både vad gäller den 
egna skolan, men även vad gäller andra skolor: 
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Det är många som kommer hit och säger vad BRA att ni har handledning, det skulle vi också 

vilja ha. Så den här typen av verksamhet ska man verkligen behålla och utveckla, för jag tror 

att det behövs (Rektor, Anna)! 

För de pedagoger som arbetar med praktisk-estetiska ämnen är det inte lika självklart att boka in 
handledning, eftersom de inte tillhör ett konkret arbetslag, möjligheten finns dock. Anna 
förklarar att de har en mer uppsökande handledning, alltså att de själva måste söka upp 
specialpedagogen om de behöver handledning. Fritidsverksamhetens personal, slutligen, har 
ingen obligatorisk handledning. Även de får uppsöka handledning om behov uppstår.  

Specialpedagogen Anders har mellan tre och fyra samtal om dagen. Han upplever inte detta som 
betungande. Ibland, klargör han vidare, har han också samtal med föräldrar för att de inte vet 
hur de ska hantera sitt barn. Faktum är att just dessa samtal har börjat öka. Principen för 
föräldrasamtal är densamma som vid ”handledning” fast det kallas i stället för ”samtal”. Anders 
framhåller betydelsen av föräldrarnas delaktighet härvidlag.  

Anders anser att vissa lärare skulle behöva mer handledning, men att det förvisso finns vissa 
problem: 

Jag kan tycka att vissa lärare skulle behöva mer handledning, men det måste komma från 

dem. Att lärarna själva vill. Vissa lärare upplever jag som direkt handledningsfientliga och 

förändringsfientliga. Vad gäller den typen av lärare är det ofta svårt för mig att få dem att 

förstå eleven (Specialpedagog, Anders).  

Problemet är med andra ord att de som försöker undvika handledning också är de som tror sig 
veta bäst själva. Utmaningen för en specialpedagog ligger då i att lyckas göra samtalen 
intressanta utifrån de skeptiska lärarnas perspektiv. Här finns det hopp: Ger man motstridiga 
lärare lite tid och ställer försiktiga frågor, påpekar Anders, så kan det hända att de börjar 
reflektera. Anders håller med de handledningsforskare som menar att handledning ska byggas 
på frivillig basis. Samtidigt framstår det som uppenbart för honom att obligatorisk handledning i 
själva verket fungerar bra på deras skola och är till gagn för alla: 

Det handlar om att de ska reflektera över sitt arbete likväl som något annat i skolan, det är 

alla betjänta av (Specialpedagog, Anders).  

De som inte får handledning är musik-, bild- och slöjdlärarna. Detta är bara beklagligt och beror 
på att de inte tillhör ett arbetslag, förklarar Anders, möjligen, resonerar han, känner de sig 
utanför i detta avseende. Pedagogerna själva framställer det ibland som att tiden saknas för 
handledning, emedan Anders å sin sida hävdar att problemet ligger i att de helt enkelt 
bortprioriterar detta. Vill man ha handledning, fastslår Anders, går detta alltid att ordna. 

Skola B 

Rektor Bea anser att svaret på frågan om vem som initierar till handledningen varierar; ibland är 
det specialpedagogen som tar kontakt och ibland diskuteras det fram på ett elevhälsomöte. Bea 
tror handledning bygger på ömsesidighet, eftersom både viljan och modet krävs för att våga ge 
sig in i det. Rektorn påpekar här att det dessvärre är många pedagoger som inte förstår hur 
verkningsfull handledningen är: 

Det är inte alltid så att lärare inser att det faktiskt skulle hjälpa om man fick handledning. 

Man vill gärna lyfta över problemet på eleven istället för att titta på sig själv (Rektor, Bea). 
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Genom att resonera kan man förhoppningsvis nå även dessa lärare, menar Bea. Hon funderar 
vidare på om svårigheten med att öppna upp sig för att ta emot handledning kan vara en 
generations- eller utbildningsfråga. Till exempel, förklarar hon, är det hennes intryck att de 
yngre lärarna är mer mottagliga att ta emot hjälp. Bea upplever allmänt att lärare generellt är 
rädda för förändringar. Införandet av obligatorisk handledning kan vara en möjlig åtgärd, men 
det skulle också kunna resultera i att pedagogerna kände sig ifrågasatta och att de därför inte blir 
mottagliga för reflektion. Bea förklarar i sammanhanget att de faktiskt anställde en kurator ett 
par år tidigare. Denne hade då till uppgift att handleda arbetslagen. Pedagogerna på skolan 
nappade dessvärre inte på idén och kuratorn fick återgå till sitt traditionella arbete. En slutsats 
hon då drog som rektor var att om man vill få genomslagskraft inom något område, så måste en 
förändring antingen ske utifrån ett explicit behov eller först förankras väl hos pedagogerna. 

Skolan har mindre undervisningsgrupper. Där arbetar kompetent personal som, enligt Bea har 
förklarat att de "inte skulle överleva utan handledning". Till saken hör, klargör hon, att 
personalen får handledning från en extern specialpedagog. Det finns också några assistenter som 
arbetar ute i klasserna: 

Alla assistenter ska ha handledning, detta ingick i dealen från början och då funkar det 

(Rektor, Bea).  

Assistenterna får handledning av specialpedagogen på skolan och de är också oerhört nöjda med 
denna samtalsform, förklarar Bea. Exakt hur mycket handledning pedagogerna i skolan har kan 
hon inte svara på, kanske en gång i månaden. Bea är positiv till denna verksamhet: 

Det är oerhört kvalificerat som fortbildningsmetod och det säger jag utifrån att jag själv har 

haft handledning (Rektor, Bea). 

Vad gäller beslut om den interna handledningen, så bestäms detta av rektor, specialpedagogerna 
och lärarlagen gemensamt. Bea skulle alltså i princip kunna tänka sig obligatorisk handledning 
för alla arbetslag, men vill då gå väldigt varsamt fram:  

 Det är långsamma processer och det måste det vara. Jag tror inte att vi hjälper vare sig elever 

eller lärare om vi trampar på. Då kanske processen aldrig startar (Rektor, Bea)! 

Specialpedagogen Birgit anser att det är hon som initierar till handledning för assistenter. När 
det gäller det hon kallar ”kvalificerat samtal” med lärarna är det istället de själva som tar 
initiativ. Vanligtvis, förklarar Birgit, föranleds en sådan begäran av att läraren i sin tur planerar 
att ha ett samtal med elevens föräldrar. Birgit tycker att alla assistenter bör ha handledning. 
Även pedagogerna har stort behov av att sitta ner och bolla idéer med varandra.  

Anledningen till att den här skolan inte har obligatorisk handledning, resonerar Birgit, beror i 
själva verket på att ledningen inte valt detta. När arbetslagen träffas så prioriteras den dagliga 
undervisningen i planeringen. Det finns helt enkelt inget utrymme till något därutöver, menar 
hon. Lärarna och ledningen befinner sig nu i en situation med många arbetsuppgifter. En 
grundmurad vilja finns istället att uppnå konkreta undervisningsresultat i syfte att få nöjda 
föräldrar.  

Skola C 

Rektor Cissi slår fast att det på hennes skola är få pedagoger som får specialpedagogisk 
handledning. Detta sker endast vid ”mer akuta” behov och är inget som händer regelbundet: 
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Alltså; skolor har oftast inte resurser till att ha den här formen av handledning. Kuratorer, 

skolsköterskor och psykologer har alltid handledning, men det finns inte för lärare. Vi har inte 

möjligheter till det (Rektor, Cissi).   

Om en pedagog vill ha handledning så vänder sig denne till en skolledare. Detta händer i själva 
verket väldigt sällan, vilket beror dels på gamla traditioner, dels på en inneboende stolthet inom 
yrkeskåren, menar Cissi. Att Cissis skola inte har obligatorisk handledning beror alltså enligt 
henne delvis på ekonomiska hinder, men även att lärarna inte har tid. Hon tror emellertid att 
lärare skulle vilja ha kollegiehandledning – om möjlighet gavs. Cissi uttrycker en önskan att alla 
pedagoger borde få ett särskilt slags handledning som skulle handla om hur man kan utjämna 
arbetsbördan genom att lära sig former för samarbete. För regelbunden handledning, så fordras 
en övertygelse om det riktiga i detta från ledningshåll: 

Om jag skulle vilja att de skulle ha handledning en gång i veckan, då måste jag tydligt 

markera att det är viktigt. Då tvingas jag förklara att de också måste omprioritera: - då får ni 

ta bort det och det istället (Rektor, Cissi)! 

Specialpedagogen Carina menar å sin sida, att vem eller vilka som ska få handledning beslutas 
på ett elevhälsomöte. Här diskuteras lärarens eller arbetslagets problematik, för att se vilken 
specialpedagog som lämpar sig bäst för det specifika problemområdet.  

Carina håller själv i ett handledningsmöte per vecka, vilket hon bedömer som mycket värdefullt. 
Till detta har hon sedan andra samtal som sker mer spontant eller efter att man bokat tid för ett 
samtal. Arbetslagen har i sin tur många pedagogiska samtal. Sådana samtal behöver inte en 
specialpedagog alltid vara med på. Carina menar att det sker många förändringar i skolan och 
fortsätter: 

Jag menar att lärarna nog skulle vilja ha mer handledning, men det finns ingen tid till det 

idag, De önskar däremot, tror jag, att den tiden fanns (Specialpedagog, Carina).  

Rektorn på skolan, framhåller hon, har bestämt att specialpedagogen och studierektorn (om hon 
har tid) ska delta på arbetslagsmöte var tredje vecka. När behov uppstår kan Carina också ta 
eget initiativ och boka egna möten. Carina uttrycker en fruktan att handledning kan upplevas 
som ännu en pålaga eller ett stressmoment då lärarna har fullt upp: 

Jag har haft handledning med många som har tyckt att det gav väldigt mycket, det måste i och 

för sig vara svårt att veta om det ska ge något innan man har haft samtalet: "Varför lägga tid 

på sån´t?", tycker de då (Specialpedagog, Carina). 

Istället för utvecklande kan handledningen med andra ord bli kontraproduktiv, det vill säga 
motverka syftet. Det positiva utfallet med samtalen innehåller dessvärre alltid ett moment av 
ovisshet, menar han. 

6. 3. 1 Sammanfattning av värdet av handledningen på skola A, B 

och C 

Det ingår, sammanfattningsvis, obligatorisk handledning på skola A för alla arbetslag varannan 
eller var tredje vecka.  Rektor och specialpedagog vid skola A hävdar att det finns pedagoger 
som är motstridiga till handledning men menar sig samtidigt se en attitydförändring. Båda är 
övertygade om att obligatorisk handledning har fungerat väl på deras skola; personalen medges 
här utrymme att på allvar reflektera över sitt arbete. Alla elever kan inkluderas i ordinarie klass, 
vilket är målet. 
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Skola B har ingen obligatorisk handledning. I likhet med situationen vid skola C så initieras 
samtalen av pedagoger och assistenter. I enstaka fall så tar specialpedagogen initiativet. 
Obligatorisk handledning, förklarar rektor vid skola B, skulle kunna resultera i att pedagogerna 
känner sig ifrågasatta. Rektorn förklarar sig positiv till handledning, men vill se det som en av 
flera vägar till fortbildning. Specialpedagogen vid skola B, Birgit, menar sig vara den som 
initierar till handledning med assistenterna. Specialpedagogen kan tänka sig att arbetslagen 
skulle ha obligatorisk handledning, då i så fall varannan vecka.  

I likhet med skola B, så har skola C inte heller någon obligatorisk handledning. Samtalen har 
förvisso ett begränsat värde. Specialpedagogen vid skola C, Carina, menar att beslutet om vem 
eller vilka som skall få handledning tas på ett elevhälsomöte. Det händer däremot att pedagoger 
bokar spontana samtal med specialpedagogen, men även att specialpedagogen kan föreslå 
samtal om behov uppstår. På grund av lärarnas många åtaganden och begränsad ekonomi, 
förklarar specialpedagogen och rektorn vid skola C, införs inte obligatorisk handledning. 
Däremot - i likhet med specialpedagogerna vid skola A och B - så uttrycker Carina en önskan 
om att pedagogisk handledning expanderar i omfång.  

6. 4 En skolorganisation för handledning 

I detta avsnitt redovisas åsikter om vilka villkor som fordras för att bedriva handledning. Här 
berörs också frågor om hur man bör gå tillväga för att öka och/eller sprida 
handledningsverksamheten, samt frågor om vilken yrkeskunskap som specialpedagoger besitter 
eller bör besitta. 

Skola A 

En direkt anledning, förklarar rektor Anna, till att det på skola A existerar obligatorisk 
handledning är att hon som chef har givit specialpedagogen ett bestämt uppdrag som klargör 
vad hennes/hans arbete innehåller: 

Det blir som ett direktiv uppifrån. Uppdraget ska vara väldigt tydligt. Här ska uttryckligen 

framgå vad man ska göra. Jag tycker att det är just så vi har det vid denna skola (Rektor, 

Anna).   

Anna tror att det skulle vara fullt möjligt att sprida erfarenheterna utifrån denna vision. Målet att 
få fler skolor att utveckla ett slags obligatorisk handledning skulle kunna ske via artiklar i 
tidningar eller via kollegor. I sammanhanget, påpekar hon, kan förvisso urskiljas en positiv 
utveckling – det talas mer om handledning idag än vad det gjorde för 10 år sedan. Hon drar 
paralleller till utvecklingen inom andra yrkesgrupper: 

Ja, alla som jobbar inom skolan borde få handledning, det har man förstått inom sjukvården 

och polisen. Jag tycker att det alltid ska finnas, men det beror väl på hur skolan prioriterar 

(Rektor, Anna).   

För att en organisation ska kunna bemöta alla elever på ett bra sätt, förklarar hon, krävs 
handledning för personalen. Denna åsikt har emellertid inte fått stå oemotsagd och lett till en del 
kontroverser: 

Det har funnits personal som slutat för att de tyckt att det bara borde vara assistenterna som 

skulle ta hand om barn med behov. Jag tycker däremot att de ska vara inkluderade i en klass 
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och inte i små grupper. Här måste man ha handledning och jag är helt övertygad om att detta 

är rätt väg att gå (Rektor, Anna).  

De skolor som säger att de inte har ekonomiska resurser till handledning måste i själva verket 
prioritera andra saker, resonerar Anna: 

/.../ då har de något annat i stället, för vi har ingen bra ekonomi, vi har ju inte mer än andra, 

så det är väl en fråga om hur man fördelar pengarna (Rektor, Anna).  

Rektorn vet inte om specialpedagoger skulle kunna organisera sig på något annat sätt för att öka 
handledningen i skolorna, men hävdar med övertygelse att det är viktigt att man i sin uppgift 
som rektor bygger upp organisationen efter det man själv tror på. Det går däremot inte att sälja 
en idé rakt av. Det mest givande - har erfarenheten visat - är snarare att man bjuder in 
intresserade skolor till verksamheten och berättar om hur man tänker kring handledning. Anna 
använder begreppet handledning och menar sig i själva verket inte känna till begreppet 
kvalificerat samtal. Detta konstaterande får i sin tur henne att börja fundera över huruvida det i 
egentlig mening är ”kvalificerat samtal” som skolan erbjuder pedagogerna.   

Handledning på vår skola handlar mer om att personalen ska få strategier för hur de kan 

skapa en bra arbetsmiljö för barnen. Handledning i denna bemärkelse utgår inte från det 

eventuella förhållandet att vuxna mår dåligt /.../ Det kanske är så att vi har mer av ett slags 

kvalificerade samtal... det är väldigt intressant, tycker jag (Rektor, Anna).  

Anna anser att specialpedagogen har en spetskompetens som bör lyftas fram i 
arbetsbeskrivningen. Denna kompetens, förklarar hon, har specialpedagogen förvärvat genom 
att hon eller han har genomgått utbildningar, till exempel handledarutbildning. Sammantaget 
innefattar specialpedagogens kompetens också en övergripande kunskap om elever i behov av 
särskilt stöd. Kurser har getts som handlat om hur man kan förhålla sig till elever som har olika 
diagnoser. En sådan typ av "sakkunskap" har sedan kunnat förmedlas vidare vid 
handledningstillfällena med lärarna, så att alla kunnat få ta del av denna.  

Specialpedagogen Anders anser att han får mycket stöd i sin ambition att bedriva handledning. 
Handledningen, påpekar han, baseras på beslut av skolledningen.  

/..../ rektorn frågade mig en dag om jag kunde tänka mig att handleda mer. Det lät spännande 

och jag nappade på idén och sedan gick det snabbt - på ett par år (Specialpedagog, Anders)!  

Som förklaring till att skolan har fått igenom handledning i den här utsträckningen framhåller 
Anders särskilt sig själv. I ett tidigare stadium arbetade han mycket mer med eleverna. Snart 
insåg han emellertid att de pedagoger som arbetade på skolan hade ett behov av att reflektera 
över sin pedagogiska verksamhet. Alternativet att göra små stödinsatser, fastslår Anders 
övertygat, är inte till någon nytta. Via handledningen kan istället alla få ta del av en 
specialpedagogs kompetens och tycker på det hela taget att det är svårförståeligt att så många 
skolor skyller på bristande resurser:  

Jag tycker det är märkligt att många skolor säger att de inte har råd med handledning. De har 

uppenbarligen råd med flera specialpedagoger som jobbar enskilt med eleverna. Detta tycker 

jag är slöseri med kompetens. Det är ju här man i en mycket bredare omfattning kan vidga 

synen, att arbeta för inkludering (Specialpedagog, Anders).  

Anders hävdar med andra ord att man bör se den specialpedagogiska handledningen som en 
möjlig väg för att öka pedagogernas kompetens. Hans konkreta förslag på vad en 
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skolorganisation kan göra för att skapa goda förutsättningar är att skolledningen helt enkelt 
formulerar schemamässiga villkor som medger att skolans arbetslag kan träffas i ett rum där 
man kan sitta i lugn och ro. Anders spekulerar också - på eget initiativ - om hur det skulle 
fungera om pedagogerna fick boka tider själva: 

Risken är att om man inte är handledningsvan – och undviker handledningssamtal – så har 

man ofta en tendens att också lägga över problemet på den enskilda eleven. Därför tycker jag 

min rektor har gjort helt rätt i att alla ska få handledning, det är en bra metod för att komma 

åt detta problem (Specialpedagog, Anders).    

Anders tillägger att han är osäker på om specialpedagoger kan organisera sig på något annat 
sätt. Kanske skulle man kunna arbeta centralt i stödteam där man kunde samarbeta och utbyta 
erfarenhet med varandra. Ett annat förslag är att specialpedagogerna skulle kunna byta skola 
med varandra; att man så att säga handleder på varandras skolor. 

Som framgår använder Anders begreppet handledning. Han förklarar att det var just detta 
begrepp som användes vid hans utbildningsinstitution. Begreppet kvalificerat samtal har Anders 
förvisso fått kännedom om via Lärarhögskolan i ett senare skede. Det är däremot inget begrepp 
som han vill använda.  

Anders menar sig kunna se elever i behov av särskilt stöd. Detta utgör enligt honom ett slags 
unik kunskap som präglas av en överblick, vilket vanligen saknas bland skolans personal i 
övrigt. Han fortsätter:  

Faktum är att jag också är väldigt duktig på att ta fram andras kompetenser. Om detta är 

spetskompetens, ja då har jag det (Specialpedagog, Anders). 

Vad gäller de vardagliga spörsmål som tas upp under samtalen, för det mesta problem som har 
med specifika diagnoser att göra, så hänvisar Anders till den specialpedagogutbildning som han 
gick för drygt femton år sedan. Innehållet i denna utbildning, fastslår han, gav en bra grund och 
identitet att utgå ifrån. Det är, sammanfattningsvis, just genom denna kunskapsgrund - 
tillsammans med yrkeserfarenhet - som han har skapat det han ser som sin spetskompetens.  

Skola B  

Rektor Bea förklarar att det hon kan göra för att utveckla handledningsverksamheten är att tala 
positivt om den. Att, specificerar hon, föreslå det gång på gång i olika sammanhang, men även 
att offentliggöra och sprida vissa slutsatser som hon tagit del av via olika rapporter. Det som 
Bea lyfter fram som den i dagsläget mest avgörande åtgärden för att förverkliga handledning är 
att avsätta pengar för det i budgeten. Som nämnts ovan försökte denna skola genom en 
toppstyrd insats några år tidigare att tillsätta en kurator. Ett problem var, förklarar Bea 
resignerat, att  

/.../ syftet dessvärre var oklart, liksom målet. Ingen förstod varför. Jag såg behoven men inte 

pedagogerna själva. Då blev det i praktiken en extra pålaga, vilket i sig var destruktivt 

(Rektor, Bea).  

Bea gör här en jämförelse med vårdområdet, där handledning ingår som någonting självklart. 
Detta tror hon är ett möjligt scenario om tio år, men hon menar att skolan är på väg dit. Det 
fordras tålamod. Om man väljer att satsa på handledning, argumenterar Bea, så 
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/.../ får man lägga in det på schemat regelbundet. Man måste också avsätta pengar vikta för 

det ändamålet i budgeten. Jag tror inte att vi är där just här och nu (Rektor, Bea). 

Den handledning som bedrivs på skolan handlar i själva verket om olika pedagogiska metoder 
och förhållningssätt. Det vill säga hur man kan organisera ett klassrum, men även hur pedagoger 
kan bemöta och ge elever omsorg. På frågan huruvida specialpedagoger besitter en särskild 
spetskunskap svarar Bea att specialpedagogen har en unik kunskap när det gäller elever i behov 
av särskilt stöd och den konkreta organisationen runt dessa elever. Detta innebär ett slags 
överblick som Bea menar är svårare att besitta när man står och undervisar i ett enskilt 
klassrum. Här har de prövat olika vägar som varit mer eller mindre framgångsrika: 

Det är ett av de bästa genidrag jag har gjort när jag bytte så att specialpedagogen - som 

dessförinnan jobbade med elever i smågrupper - fick den här övergripande tjänsten. 

Problemet är väl alltid att när en åtgärd accepterats och har etablerats, så blir det genast 

svårare är att gå in och byta. Detta har inneburit att vi därefter har byggt upp hennes  

uppdrag - att vi mer konkret specificerat uppgifterna - steg för steg, efter hand (Rektor, Bea). 

Genom specialpedagogen Birgits svar får vi en delvis annan bild av varifrån initiativen till den 
praktiska handledningen egentligen kommer:  

Stödet till handledning får jag från lärarna, de som arbetar med eleverna - inte direkt från 

skolledningen (Specialpedagog, Birgit).  

Skola B är för närvarande inriktad på resultat just nu. Av denna anledning ligger en mer 
strukturerad handledning oerhört långt bort, menar Birgit. Om handledningen däremot skulle 
organiseras - vilket betraktas som det önskvärda scenariot - så föreslår Birgit en sådan 
organisering sålunda: 

Jag har verkligen funderat på om man inte borde ha ett specialpedagogiskt team. 

Specialpedagogerna i detta team skulle till exempel arbeta 75procent på den egna skolan, 

samt 25procent då man handledde vid en annan skola. Jag skulle här få en kompetent grupp 

att bolla idéer med. Jag hoppas på en utveckling åt det hållet (Specialpedagog, Birgit).  

Birgit förklarar i linje med ovanstående resonemang att hon tror att det skulle vara fruktbart med 
handledning från någon som kommer utifrån. Samtalen, resonerar hon, skulle sannolikt bli mer 
reflekterande och mer "fria", eftersom denne specialpedagog inte känner till skolans traditioner. 
Sådana tröga strukturer kan ibland utgöra hinder för förändring:  

Jag tror att man lätt hamnar i sådana situationer om man handleder på samma skola; att man 

själv så att säga kommer in och ska lösa allt åt alla (skratt). Egentligen sker ju detta av ren 

välvilja gentemot de kollegor man arbetar med till vardags (Specialpedagog, Birgit). 

Birgit framhåller att hon på sätt och vis är alltför inblandad i de pedagogiska frågorna på 
elevnivå, eftersom hennes grundutbildning är grundskollärare. En fördel med att arbeta som 
specialpedagog på skolan är däremot att hela hennes kompetens används och att arbetet också 
blir mer varierande. Birgit ifrågasätter det riktiga i frånvaron av obligatorisk handledning, 
eftersom hon menar att lärarna skulle behöva reflektera i ännu högre grad över sitt 
förhållningssätt. Hon förklarar att hon under årens gång har gått på olika föreläsningar om 
handledning. Dessa föreläsare har vanligen varit kritiska till att tvinga folk att delta i 
handledningssamtal. Denna åsikt delar Birgit men tycker samtidigt att det är en svår avvägning. 
Ja, att hon i själva verket upplever målkonflikter: 
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Det är ingen som kommer till mig för handledning. Detta beror nog på att det inte är 

påtvingat, obligatoriskt. Det är ett problem, för jag tror att många egentligen vill ha det 

(Specialpedagog, Birgit). 

Birgit uttrycker en önskan att i en framtid endast få arbeta med handledning. I sådant fall, 
betonar hon, blir det likaså helt avgörande att ledningen är tydlig med att någon annan skall 
utföra åtagandet att arbeta med eleverna. Som skäl till att det än så länge inte ser ut på detta sätt 
påpekar Birgit det faktum att skolan är styrd av begränsade ekonomiska medel. Birgit använder 
begreppet handledning, men menar att hon i sin praktik utför mer av ett slags kvalificerat 
samtal, eftersom hon mestadels får hålla i spontana samtal som inte är bokade,  

Jag kopplar begreppen till de jobb jag gör, det blir nog mer kvalificerat samtal, eftersom det 

inte är uppgjort på förhand, handledning blir för mig att man träffas varannan vecka eller har 

en avtalad tid (Specialpedagog, Birgit).  

Vad gäller de samtal som hon har med assistenterna känns dessa emellertid mer som en typ av 
handledning - de är regelbundet inbokade. Den typ av kvalificerade samtal som förs 
tillsammans med pedagogerna kan man leda om man besitter lång erfarenhet och förslagsvis har 
arbetat brett. Som specialpedagog besitter hon absolut en spetskunskap, fastslår Birgit. Denna 
kunskap handlar i första hand om en utvecklad förmåga att se elever i behov av särskilt stöd. I 
andra hand inbegriper denna kunskap möjligen förmågan att kunna hålla i olika samtal - 
åtminstone, menar Birgit, är det så som skolan där hon arbetar ser på saken.  

Skola C 

Vad gäller skola C så förklarar rektor Cissi att det här finns fyra specialpedagoger anställda. 
Detta upplever hon vara förhållandevis många och att man alltså i praktiken "gör mer" jämfört 
med andra skolor. Ett önskvärt scenario vore förvisso ännu större satsningar: 

Idealet borde ju vara att man hade flera specialpedagoger - en halv i varje arbetslag (Rektor, 

Cissi).  

En specialpedagog, förklarar Cissi, kan inte endast arbeta med att handleda personalen på 
skolan. Lika viktigt är att denne arbetar med elever som behöver extra stöd på lektionerna. Även 
lärare kan hålla i den pedagogiska handledningen - det behövs alltså ingen specialutbildning för 
att kunna handleda på detta sätt, menar Cissi. Cissi använder begreppet handledning men syftar 
egentligen på, förklarar hon vid närmare eftertanke, på det innehåll som "pedagogisk" 
handledning står för; samtalen rör sig kring pedagogiska dilemman, vilket konkret kan kopplas 
till skolans olika metoder och förhållningssätt till både elever och även föräldrar. Cissi fastslår 
att specialpedagogerna har en spetskompetens. Denna består i att se till hela elevens 
skolsituation och inte bara till ett specifikt ämne. 

Specialpedagogen Carina väljer i sin tur att särskilt lyfta fram handledningsfunktionen:  

Absolut, jag tror det är viktigt med mer handledning, helt klart. Det gäller för övrigt olika 

former pedagogiska samtal i allmänhet - det tror jag är jätteviktigt (Specialpedagog, Carina).  

Så som skolorganisationen ser ut idag har pedagogerna inte tid att delta i handledning, menar 
Carina. Det är klart, påpekar Carina parentetiskt, att om något akut skulle uppstå, som krävde att 
pedagogerna behövde handledning, så skulle rektor med största sannolikhet omprioritera.  
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Carina använder begreppet handledning fast vidhåller att det hon egentligen utför mer har 
karaktär av kvalificerat samtal. Begreppsförvirringen beror på ett slags diskrepans mellan 
utbildningspolitik och skolpraxis: 

Jag tror att det mycket handlar om att det som sägs på Lärarhögskolan inte når skolan. 

Begreppet "handledning" lever sitt eget liv, det lever kvar istället för "kvalificerat samtal". 

Förmodligen för att man är så van vid ett gammalt begrepp (Specialpedagog, Carina).  

Kvalificerade samtal, fastslår Carina emfatiskt, handlar i grunden om att ställa förlösande 
frågor. Sådana frågor syftar till att ge den handledde en möjlighet att reflektera och komma med 
egna lösningar. Tiden för kvalificerade samtal räcker inte till. Av den anledningen blir det mer 
handledning, det vill säga det som enligt Carina handlar om att ge konkreta tips. Ordet 
"handledning" fick man ju inte använda ett tag, påpekar Carina. Detta, förklarar hon, berodde på 
att sådant som psykologer och andra yrkeskategorier hävdade att verksamma i skolan inte 
praktiserade handledning. Vi i skolan var helt enkelt tvungna att mynta ett nytt begrepp - 
"kvalificerat samtal", konstaterar Carina sakligt.  

Huruvida specialpedagogen faktiskt har en spetskompetens beror på utbildningens värde: 

Man måste fundera på vad specialpedagog utbildningen ger. Att man får lära sig i denna 

utbildning att man har ett särskilt slags förhållningssätt eller synsätt- det är väl det som det 

känns som vi har? Ja, och så detta med att vi "har" våra "kvalificerade samtal" - den delen 

har man också fått med sig (Specialpedagog, Carina).  

Carina uttrycker i sammanhanget en förvåning över att specialpedagogutbildningen på senare år 
i realiteten har minskat det kursmoment som innehöll just delen "kvalificerade samtalsledare". 
Denna kurs innefattade viktig och unik kunskap för oss specialpedagoger, blir hennes slutsats.  

6. 4. 1 Sammanfattning av en skolorganisation för handledning på 

skola A, B och C 

Orsaken till att skola A bedriver obligatorisk handledning anses av rektor bero på att rektorn har 
gett specialpedagogen ett bestämt uppdrag. Specialpedagogens spetskompetens, fastslår rektor 
vid skola A, består i att ha kunskap om och se elever som är i behov av särskilt stöd. 
Specialpedagogen vid skola A, Anders, hävdar i sin tur att rektor och specialpedagogen - i ett 
slags symbiotisk påverkan - tillsammans etablerat ett ”pedagogisk-strategiskt” utrymme; en 
obligatorisk handledning för alla arbetslag. Begreppet handledning används, dels för att det är 
bekant från den tidigare utbildningen, dels för att Anders anser att detta på ett rättvisande sätt 
beskriver den arbetsuppgift han har. Vad gäller frågan om vilken yrkeskunskap som 
specialpedagoger egentligen besitter/bör besitta - så är det enligt honom att på kontinuerlig basis 
se alla elever i behov av särskilt stöd, men även att lyfta fram pedagogernas egna kompetenser. 

För att öka handledningen så kan rektor vid skola B, förklarar hon, mer utåtriktat tala om det i 
positiva termer, samt föreslå handledning för personalen och avsätta pengar i budgeten för detta. 
Rektorn använder begreppet handledning men förklarar att det är ”pedagogisk” handledning hon 
syftar på. Specialpedagogens spetskunskap består i att se alla elever i behov av särskilt stöd. 
Specialpedagogen vid skola B, menar till skillnad från rektorn vid denna skola, att hon får stöd 
till handledningssamtal via pedagogerna - inte via skolledningen. För att öka handledningen 
behöver specialpedagoger organisera sig i centrala stödteam, där de kan utbyta idéer och tankar 
med varandra. Förslagen liknar de åtgärder som föreslås av specialpedagogen vid skola A. 
Specialpedagog Birgit menar att det i själva verket är ett slags kvalificerade (informella) samtal 
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som utförs. Hon anser sig ha spetskompetens genom sin förmåga att se alla elever i behov av 
särskilt stöd, men även genom att bära ansvaret för de olika rådgivande samtalen.   

Skolan C bedriver, som tidigare påpekats, obligatorisk handledning endast för assistenterna på 
skolan. Specialpedagogen, förklarar rektorn vid skola C, har en spetskompetens genom att se till 
hela elevens skolsituation. Specialpedagogen Carina menar att pedagogerna i dagsläget har 
många olika åtaganden som måste göras. Det är av denna anledning som en obligatorisk 
handledning inte hinns med. I likhet med både rektor och specialpedagoger vid skola A och B så 
menar Carina att den utbildning som hon genomgått har resulterat i ett unikt synsätt på elever i 
behov av särskilt stöd. I överensstämmelse med specialpedagogerna vid skola A och B menar 
Carina också att hon besitter speciella kunskaper i att verka som (kvalificerad) samtalspartner. 
Denna samtalskompetens betonas däremot inte i lika hög utsträckning av rektorerna vid skola B 
och C. 
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7 Diskussion 

7. 1 Metoddiskussion  

Studiens syfte är att fånga upp specifika individers uppfattningar om handledning i skolan. 
Enligt Husserl (i Hautaniemi, 2004) är vårt medvetande alltid riktat mot något som är 
meningsskapande. I en intervjusituation till exempel, får "fakta" som framkommer en betydelse 
genom att ha en särskild mening utifrån både de intervjuades och intervjuarens perspektiv. 
Meningsskapandet kan ske mer eller mindre omedvetet, men är alltid för handen (Hautaniemi, 
2004).  

Upplägget av den här studien ligger närmast det abduktiva tillvägagångssättet (Åsberg, 2001). 
Jag påbörjade min forskning med hjälp av den tidigare forskningens hypoteser samt en läsning 
av relevanta styrdokument och litteratur. Därefter formulerades syfte och frågeställningar 
riktade mot en hanterbar empiri. Utifrån de iakttagelser som gjordes väcktes nya frågor som 
innebar en kontinuerlig pendling mellan teori (helhet) och empiri (delar) (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Gustavsson, 2002). En konsekvent användning av en teoribildning (deduktion) 
– till exempel genom att endast utgå från Bourdieus teser – hade gjort tolkningen av data alltför 
beroende av en variabel, menar jag. Det man eventuellt vinner i stringens kan inte kompensera 
den förlust som sker vad gäller en nyanserad tolkning av hur verkligheten faktiskt ser ut.  

Valet av metod och principerna för urval styr med nödvändighet resultaten. Undersökningens 
syfte är att kartlägga specialpedagogers och rektorers attityder och därför föreföll kvalitativa 
intervjuer som den mest lämpliga metoden. Härigenom gavs möjlighet att utveckla vilken 
mening informanterna tillskrev fenomen i sin omvärld (Kvale, 1997). Att använda enkät hade 
måhända vunnit i bredd, men förlorat i nödvändigt djup. Intervjuformen medgav dessutom en 
möjlighet till anpassning av frågorna beroende på respondent och därmed möjligheten att 
"känna av" stämningen på ett helt annat sätt än vad som vore möjligt vid en enkätundersökning.  

Denna studie har en komparativ infallsvinkel. Här är det fruktbart att tala i termer av likheter 
och skillnader; dels mellan olika skolor, dels mellan olika informanter inom skolorganisationen. 
Genom en jämförelse framgår med andra ord både det unika och det generella tydligare. 
Förtjänsten med ett sådant angreppssätt är också att det kan hjälpa oss att få en bredare 
förståelse för vilket spektra av attityder som förekommer i konkret skolpraxis. Sex kvalitativa 
intervjuer har gjorts i denna undersökning. Det är lätt att se att det empiriska underlaget går att 
bredda för att ge slutsatserna större generell tyngd. På grund av tidsbrist kunde detta inte ske. 
Individerna ingår dock i sociala sammanhang, det vill säga de artikulerar normer som äger viss 
allmängiltighet. Ett sådant antagande är ett argument för att svaren i någon mån "representerar" 
fler än endast dessa sex individer. De sex intervjusvaren visar åtminstone på existensen av en 
bredd av specifika attityder till handledning i skolor idag. De tre skolor som valts ut i 
undersökningen är belägna i en storstad i en förhållandevis välbeställd innerstadsmiljö. 
Möjligen skulle bilden ha sett annorlunda ut i en liten stad, i en förort eller ute på landsbygden. 
Skolor i storstad har nära till offentliga kontrollinstanser, men uppvisar även förekomsten av 
föräldrar som har ett förhållandevis stort mått av engagemang i de egna barnens skolutveckling. 
Detta var också något som framhölls av respondenterna. Informanternas medvetenhet om denna 
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"kontroll" kan i sin tur ha påverkat de svar jag fått; respondenterna var sannolikt måna om att ge 
politiskt korrekta svar. Möjligen ingav också det faktum att jag var en "utsänd" student från 
lärarutbildningen i Stockholm en ökad känsla av "kontroll". Av dessa skäl hade det varit av 
intresse att till exempel göra en likvärdig undersökning i en mindre stad för att se vilket utslag 
detta hade gett.  

Ett faktum som intressant nog blev tydligt vid intervjuerna var att alla skolor kände sig tvungna 
att förhålla sig till ett slags övergripande norm; nämligen att handledning idag är någonting som 
"egentligen" bör ske mellan specialpedagoger och pedagoger. I fallet med skola C, exempelvis, 
var mitt intryck att mina frågor ibland upplevdes som ett ifrågasättande, snarare än som 
"neutrala" frågor. De svar jag fick hade ett slags defensiv karaktär som jag inte mötte i fallet 
med skola A och B. I samtalet med rektorn fick jag ibland en känsla av att hon upplevde hela 
syftet med undersökningen som ett slags kritik. För att intervjun inte skulle bli kontraproduktiv 
kände jag mig tvungen att helt ta bort en del frågor och "mjuka upp" en del andra. Trost (1997) 
betonar vikten av att frågandet inte får vara ett ifrågasättande. Det viktiga är snarare att 
intervjuaren ska ifrågasätta sig själv och inte ta det som framstår som självklart för givet.  

Frågeguiden innehöll tolv intervjufrågor både till specialpedagoger och till rektorer. De var 
dock formulerade lite olika. Efter min pilotintervju skrevs en fråga om som gällde 
specialpedagogers arbetsbeskrivning. Genom pilotintervjun framgick att respondenten 
uppfattade denna fråga som ett ifrågasättande av huruvida man kände till sin arbetsbeskrivning. 
Denna intervju gav alltså en antydan om ett problem som kunde dyka upp på de andra 
intervjuerna. Pilotintervjun föranledde mig också att formulera flera av frågorna mer 
hypotetiskt, i mer försiktiga ordalag.  

Respondenterna var inte intresserade av en skriftlig information om min undersökning. Det 
räckte med en presentation via telefon. Jag skickade ändå ut syftesformulering och 
forskningsfrågor till alla innan vi träffades. Samtalens genomförande kändes generellt 
lättsammare med specialpedagogerna än med rektorerna. Detta kan bero på att jag och 
specialpedagogerna upplevde ett slags gemensamma erfarenheter, samt delade ett slags 
yrkesspråk. Rektorerna hade/har ett annat formellt uppdrag, samtidigt som fokus i intervjuerna 
lades på just specialpedagogerna. Gällande transkription kan en analys som återges i ordagrann 
form ge en bild av ett ofullständigt tal (Kvale, 1997). Med hänsyn till informanterna har jag 
endast ändrat citaten från talspråk till skriftspråk, vilket betyder att de skall vara läsbara men 
ändå bygga på talspråk (Folkesson, 1998). Tack vare att informanterna har delgivit mig sina 
tankar har undersökningen varit genomförbar. Inte minst av den anledningen har jag varit noga 
med att följa de forskningsetiska kraven.  

7.2 Resultatdiskussion 

Studien har med önskvärd tydlighet visat att det råder viss oenighet om hur man inom skolans 
värld skall förstå innebörden i begreppet handledning. I skola A, som framstått som ett särfall, 
refererar detta begrepp till någonting närmast "självklart"; som ett samtal mellan specialpedagog 
och en eller flera pedagoger, det vill säga en rådgivande verksamhet mellan två professionella 
parter. Samtalet berör då i första hand hur skolmiljön skall kunna anpassas efter elevens behov. 
Eleverna inkluderas i "ordinarie" klass.  
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Skola C utgör ett slags motpol. Här definieras handledning vagt; som ett mer informellt samtal 
mellan specialpedagoger och olika motparter som till exempel pedagoger, assistenter, rektorer, 
föräldrar. Vid skola C uppstår samtalen spontant, då behov uttrycks från elevhälsoteam eller 
enskilda pedagoger. Skola B intar ett slags mellanposition. Assistenterna får handledning av 
specialpedagogen regelbundet. Likaså strävar både ledning och specialpedagoger vid skola B 
efter en utveckling där specialpedagogens roll närmar sig den "konsultativa handledarens", 
samtidigt som en önskan finns om en motsvarande nedtoning av speciallärarrollen.  

Nedan följer en diskussion utifrån fyra särskilt intressanta temata som urskiljts i intervjusvaren. 
Denna del har en komparativ infallsvinkel. En jämförelse kan bland annat hjälpa till att 
tydliggöra vilka faktorer, institutionella villkor, föreställningar och tolkningsramar, som krävs 
för att genomföra en ökning av handledningsverksamhet, samt vilka framtida 
förändringsalternativ som kan vara möjliga. I sammanhanget används den tidigare forskningen 
för att problematisera de resultat som redogjorts för ovan. De fyra områdena är i tur och 
ordning: hur förstås innebörden i begreppet handledning; hur är handledningen organiserad vid 
respektive skola; hur motiveras handledningens utbredning och eventuella begränsningar; samt 
vilken typ av kunskap anses specialpedagogerna besitta. Sistnämnda fråga har framstått som 
särskilt betydelsefull. Bland annat Sahlin (2004) har lyft fram en unik spetskunskap som viktig 
när man skall ringa in exakt vad specialpedagogyrket egentligen innebär – och bör vara. Sahlin 
(2004) har därmed påpekat betydelsen av ett särskilt yrkesspråk som viktiga led i det hon tolkar 
som en professionaliseringsprocess. Jag har därför valt att utifrån ett resonemang om 
mekanismer på sociala fält belysa en särskild problematik som berör frågan om 
specialpedagogyrkets faktiska självständighet gentemot andra yrkeskategorier.  

7. 2. 1 Begreppsförvirring 

Undersökning har visat att det inte går att göra en tydlig kategorisering av svaren vad gäller hur 
begrepp som handledning, pedagogisk handledning och kvalificerat samtal tillämpas inom 
yrkeskåren. Handledningsbegreppet är det vanligast förekommande, men fylls å andra sidan 
med ett innehåll som varierar både mellan och inom individerna. På den direkta frågan i vilka 
sammanhang som handledning ges och vilket innehåll denna har, så täcker svaren ett tämligen 
vittomfattande område: alltifrån det professionella samtal som förs enligt ett givet schema 
mellan specialpedagog och pedagoger; över mot mer informella samtal vid enstaka tillfällen, när 
man spontant möts (”i korridoren, under rasterna”); mellan rektor och specialpedagogen; mellan 
specialpedagogen och eleven och (ibland) föräldrarna. Ja, i enstaka fall – har det framkommit – 
klassas också lärarkonferenser som ”handledning”. 

Det kan konstateras att alla informanter uttrycker en sorts allmän förståelse av termen 
handledning. Enligt Sundlis (2007) breda definition refererar begreppet handledning till en 
situation där en person definieras som handledare och den andra som handledd. Gordan (1994) 
förstår handledning som en pedagogisk metod där en yrkesmässigt mer kunnig person utbildar 
eller fortbildar en mindre erfaren person. Rosendahl och Rönnerman (2005) påpekar emellertid 
att handledning inte är enkelt att avgränsa från närliggande områden. Föreliggande studie kan 
konstatera att detta påpekande inte minst gäller det pedagogiska fältet. En slutsats som kan dras 
är att begreppet ”kvalificerat samtal” inte används i nämnvärd utsträckning – om än alls. 

Lauvås och Handal (2005) påpekar att användningen av begreppet handledning är svår av flera 
skäl. En utveckling av handledningspraktiker har under en längre tid försiggått inom olika 
professioner – till exempel sjuksköterskor och psykologer. Handledningsfältet har därför i viss 
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mån delats upp i revirområden med specifika ägandeanspråk. En försvårande omständighet är 
att handledning i en bemärkelse inte nödvändigtvis är förunnat några få speciellt kvalificerade 
personer. Med visst fog skulle kunna hävdas att det snarare rör sig om en vardagsaktivitet som 
förekommer överallt.  Problemet är alltså att "handledning" kan te sig som en något 
intetsägande term. Det är därför, menar Lauvås och Handal (2005), som vissa professioner 
använder andra, ”mer imponerade” beteckningar som till exempel "konsultation" eller 
"kvalificerat samtal".   

En dylik begreppsförvirring har också diskuterats i engelsktalande länder. Enligt Caplan och 
Caplan (1993) omfattas handledning av tre tydliga grundformer – överblick, konsultation och 
kollegialt stöd. Överblicksinriktad handledning innebär att den som får handledning befinner sig 
under utbildning och ännu inte kan tillåtas att ta fullt ansvar för sin yrkesutövning. 
Konsultationsinriktad handledning sker i sin tur mellan jämlika kompetenser. Handledaren ska 
då inte bedöma den verksamhet som de handledda representerar. Handledning som kollegialt 
stöd, slutligen, är inte en lika tydligt definierad variant som de två förstnämnda. Det är 
emellertid handledning som kollegialt stöd som bör vara målet inom skolan, enligt Lauvås och 
Handal (2005) och Hammarström-Lewenhagen (2006). Under dessa samtal tar man del av och 
reflekterar över kollegornas praktiska yrkeserfarenhet – till gagn för elever, men även för 
pedagogerna själva. Rektorn vid skola C förstod, exempelvis, handledning som en diskussion 
som ska handla om hur pedagoger kan dela på och hjälpas åt med sina arbetsbördor. Detta 
synsätt ligger alltså nära en form av kollegehandledning.  

En generell iakttagelse är att själva det faktiska intresset av att försöka ge begreppet 
”handledning” en mer tydlig innebörd varierar beroende på befattning inom skolorganisationen. 
Rektorerna är överlag mindre benägna att konkretisera exakt vad handledning är eller bör vara, 
emedan specialpedagogerna uppvisar en större vilja att ha en sådan definition. Vagheten 
avspeglar rimligen en generell otydlighet vad gäller innehållet i den arbetsbeskrivning som 
anger exakt vad en specialpedagog förväntas göra (Malmgren-Hansen, 2002; Sahlin, 2004). 
Genom föreliggande studie har framkommit att både rektor och specialpedagoger är överrens 
om att handledningsverksamhet bör ingå i den specialpedagogiska funktionen, men att här 
förekommer en intressekonflikt. Uppenbarligen har organisationens inre struktur betydelse för i 
vilken mån handledning tillämpas i skolan. Det är till denna vi nu vänder oss. 

7. 2. 2 Organisering av handledningsverksamheten 

Vad gäller organiseringen av handledningen så är det ett slående faktum att skola A använder 
sig av en form av handledning där det vi skulle kunna kalla det preventiva inslaget är 
framträdande. Handledning vid skola A ses som en effektiv metod att så tidigt som möjligt 
skapa konstruktiva förutsättningar för barn med behov av särskilt stöd. 
Handledningsverksamheten i denna miljö är gemensamt formulerad av rektor i samråd med 
specialpedagogen och förstås som ett samtal mellan två kategorier av pedagoger, mellan 
specialpedagog och lärare. Specialpedagogen, å ena sidan, har som fastställd uppgift att erbjuda 
en överblick och föreslå en långsiktig planering där skolmiljön – inte individen – definieras som 
problemet – och alltså föremålet för åtgärder (jämför SOU 2008:109). Pedagogen, å andra sidan, 
har enligt ett förutbestämt schema att inleda med att formulera det upplevda problemet och i 
samråd med specialpedagogen finna lösningar. Skola C utgör i sin tur den relativa motpolen; 
handledning definieras i vaga termer, saknar formell sanktion från rektor och syftar i första hand 
på den rådgivning som ges av specialpedagog till assistenterna. Likaså har denna handledning 
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närmast karaktär av reaktiva inslag (Skolverket, 1999), det vill säga specialpedagogen tillkallas 
först efter det att pedagoger eller assistenter under en tid upplevt ett problem med en specifik 
elev. Specialpedagogens arbetsuppgift består för Skola C:s vidkommande av att arbeta direkt 
med elever, i klassrummet. Nedanstående skiss kan tjäna till att åskådliggöra skillnaden mellan 
skola A och skola C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan dessa ytterligheter intar skola B en mellanställning. Skola B bedriver en mer spontan 
handledningsverksamhet. Denna verksamhet fungerar i högre grad preventivt, initieras vanligen 
av specialpedagogen och stöds därtill av rektor. Specialpedagogens yrkesvardag består av arbete 
med i första hand utredningar och till viss del direkt med elever, men även (i mer begränsad 
utsträckning) med pedagoger. Skola B använder obligatorisk handledning för assistenter och för 
den personal som arbetar i två mindre undervisningsgrupper. Övriga pedagoger kan få 
handledning men då i samråd med specialpedagogen, vilket händer mycket sällan. Syftet med 
handledningen vid skola A, förklarar rektor och specialpedagog vid denna skola, är ytterst att 
inkludera alla elever i vanliga klasser. Talet om en inkludering av alla elever intar däremot inte 
en lika markant position i de intervjusvar som fåtts vid skola B och C. Skola B och C har istället 
"sär-skilda" undervisningsgrupper som i praktiken är etablerade sedan länge. 

Det är emellertid inte en fråga om en entydigt "fallande skala" som löper från skola A, på topp, 
till skola C, i botten, vad gäller storleken på det diskursiva – och faktiska – utrymme som 
handledningen tilldelas. Det kan till exempel noteras att även när det gäller skola A, så 
inbegriper den obligatoriska handledningen endast den personal som ingår i ett arbetslag; det 
vill säga lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Pedagoger och personal inom de praktiska 
ämnena slöjd, musik och idrott innefattas därmed inte i handledningsprogrammet. Här framgår 
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Figur 1: Specialpedagogen arbetar enligt fastlagt schema 
med handledning för pedagoger (Skola A). 

Figur 2: Specialpedagogen arbetar som ”speciallärare” för 
elever, endast sporadiskt som ”handledare” (Skola C). 
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att "obligatoriet" i praktiken innehåller gränsdragningar som sannolikt har med 
(inom)professionella statushierarkier att göra – många ingår, men inte alla. Denna studie har 
förvisso konstaterat att skola A uppvisat en skillnad i attityd mellan specialpedagog och rektor. 
Specialpedagogen Anders (från skola A) uttrycker en önskan att även handleda personal inom 
de praktiska ämnena. Att dessa lärarkategorier överhuvud taget omnämns, som "utanför", är 
därmed ett tecken på en reflektion över den asymmetriska maktstrukturen inom skolan. Inte i 
någon av de övriga intervjuerna nämndes dessa grupper som relevanta - inte ens i ett hypotetiskt 
framtida önskescenario. Det vill säga de pedagoger som har mer "praktiska" ämnen bedöms 
överlag inte som nödvändiga när det gäller att definiera inlärningsproblem och skapa 
förändringar för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. (Att det i sin tur görs undantag för 
de pedagoger som bedriver praktisk-estetiska ämnen kan avspegla det faktum att just dessa 
ämnen inte är prioriterade i samhällsekonomin. Det vill säga elevernas färdigheter i dessa 
ämnen bedöms möjligen som mindre viktiga; i betydelsen förmåga att ge relevanta kunskaper 
för en framtida produktiv samhällsmedborgare. Ett faktum som också diskuteras av 
specialpedagogen vid skola A). 

En till synes given förklaring till att skola A har gett handledningsverksamheten en så pass 
central plats inom skolorganisationen i dess helhet beror alltså av inställningen hos rektor, i 
kombination med en driven specialpedagog. En annan förklaring till skillnaden mellan skolorna 
vad gäller handledningens utrymme är att Skola A är minst till omfånget, med cirka 350 elever, 
medan Skola C är störst, med cirka 800 elever. Möjligheten för ett fåtal specialpedagoger och 
rektorer att ha överblick – och att med relativt kort varsel initiera förändringar – torde generellt 
vara större, ju mindre skolan är. Beroende på skolans storlek blir det också skillnad i den 
faktiska möjligheten att komma undan direktiv från skolledningen. Den ”sociala bevakningen” 
är sannolikt större vid en mindre skola; om en kollegial majoritet på en mindre skola ställer sig 
bakom en ökad grad av handledning är det svårare att ställa sig utanför. Skillnader i 
personaluppsättning skolorna emellan får ytterligare konsekvenser. Till exempel framhåller alla 
de intervjuade att man stött på hinder från lärarhåll. Särskilt de äldre pedagogerna, förklarar 
informanterna, har en tendens att streta emot handledning och upplever handledning som ett 
intrång i den egna ”pedagogiska domänen".  

Ett intressant dilemma som specialpedagogerna vid skola A och B ägnar särskild 
uppmärksamhet är huruvida samtalen ska vara obligatoriska eller frivilliga. Båda dessa 
specialpedagoger menar att samtalen bör bygga på frivillighet i likhet med Gjems (2001). 
Frågan om frivillighet framstår som komplex; erfarenheten har visat att mycket få samtal då 
bokas in. Som framgått är skola A den enda skola som har en form av obligatorisk handledning. 
Specialpedagogen vid denna skola, förordar därmed i realiteten inte frivillighet. Även 
specialpedagogen vid skola B uttrycker en önskan om obligatorisk handledning. Pedagogerna, 
förklarar hon, behöver en regelbundet återkommande session för att reflektera kring de egna 
förhållningssätten. Rektorn vid skola B har också gjort ett försök med obligatorium (med 
kurator) men ansåg sig inte ha lyckats.  

Frågan om huruvida handledning slår igenom i skolan eller inte förefaller att hänga samman 
med frågan om huruvida alla elever inkluderas i skolan. Skola A som har obligatorisk 
handledning har inga exkluderande undervisningslösningar och inga assistenter. Här har man 
satsat på utbildade pedagoger som får stöd genom handledning med specialpedagog. Utifrån de 
normativa teser som drivs inom en del nutida forskning på området så skulle skola A kunna 
sägas ha lyckats ganska väl med att inkludera sina elever. Både skola B och skola C har 
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obligatorisk handledning för endast den personal som arbetar med elever i behov av särskilt 
stöd. Skola B har två små undervisningsgrupper – alltså exkluderande verksamheter – samt 
dessutom assistenter som arbetar i klasserna. Skola C, med dess frivilliga studioverksamhet, 
säger sig sträva mot inkludering men tillämpar i praktiken en "sär-skiljande" lösning. 

Malmgren-Hansen (2002) fastslår att specialpedagogisk verksamhet alltmer har flyttat fokus 
från eleverna till lärarna. Detta har inneburit att specialpedagogen fått ett formellt mandat att 
handleda kollegor och genomföra handledning oberoende av undervisningstid – till och med 
utanför skolhuset. Poängen här är att Malmgren-Hansen (2002) ser denna utveckling som i 
princip oundviklig. Detta är också en åsikt som avspeglas i de resonemang som förs av mina 
informanter: framtiden pekar på mer handledning mellan specialpedagoger och lärare, där alltså 
samtalen mellan specialpedagoger och elever i motsvarande grad kommer att minska i 
omfattning. Emellertid, menar jag, kommer detta inte att ske med någon sorts automatik. 
Faktum är att skolorna i detta avseende uppvisar olika grad av bredvillighet - om inte i retorik, 
så i konkret praktik. Specialpedagogen på skola B är, som illustrativt exempel, inte främmande 
för att införa obligatorisk handledning. Hon poängterar dock att det inte är skolledningen som 
uppmuntrar till handledning utan snarare pedagogerna; att det bland personalen med andra ord 
upplevs som att där föreligger målkonflikter vad gäller framtida utvecklingsscenarios. 

Skolverket (1999) framhåller i sammanhanget att det är specialpedagoger och lärare som måste 
vara de som är aktiva för att få igenom förändringar. Rektorer arbetar ofta utifrån det man kallat 
ett reaktivt arbetssätt. Detta betyder att rektorer tar itu med en fråga först då denna initierats av 
personalen. I Skolverkets (1999) granskning framkommer att skolledaren ägnar mycket lite tid – 
om någon alls – till pedagogiskt arbete. Malmgren Hansen (2002) karaktäriserar i 
sammanhanget skolledarnas roll som avvaktande och till och med passiv. En sådan karaktäristik 
går i linje med Baumans (2004) generella tes som hävdar att den suveräna härskaren (i det här 
fallet rektor) har makten att göra undantag. Härskaren har även makten att avstå från att göra 
undantag. Framför allt, fastslår Bauman (2004), har ledare makten att skapa förutsättningar som 
skiljer det första från det andra. Om alla – som i föreliggande studie – i princip säger sig vara 
för en ökad handledningsverksamhet finns anledning att närmare studera vilka faktorer som 
framhålls som en sorts bromsande krafter. 

7. 2. 3 Syftet med handledningens utbredning och skäl till 

begränsningar 

Rektorer och specialpedagoger vid skolorna talar alltså inte i explicita termer om att vara emot 
obligatorisk handledning. Likväl framkommer det gång efter annan att konkreta hinder 
föreligger i detta avseende. Som tidigare påpekats så betraktar skola A alltså handledning som 
en integrerad del av hela den pedagogiska verksamheten. Det är också på denna skola som 
rektor – såsom en av två initiativtagare – förordar och lyfter fram den pedagogiska 
handledningens målsättning som en del i rektorsuppdraget: En skola för alla innebär i praktiken 
en av skolledningen förordad inkludering av alla elever. Uppkomna svårigheter i 
inlärningssituationen, fastslås både av rektor och av specialpedagog, beror i första hand av hur 
skolan agerar och inte den enskilda eleven. I SOU (2008) fastslås vikten av ett betraktelsesätt 
som betonar att den omgivande miljön är bärare av problemen. Skolan ses med andra ord som 
den primära problemkällan. Här fastslås att specialpedagogens uppgift bland annat bör bestå i 
att kontinuerligt granska den typ av organisation som kan skapa olika problem. 
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Rektor vid skola A är starkt övertygad om att en skolorganisation ska lyckas ha ett inkluderande 
synsätt krävs just handledning. Alla rektorer uttrycker emellertid en idé om att skolan utgör en 
yrkesplats präglad av starka traditioner; framför allt att den enskilda pedagogen ytterst ansvarar 
för utvecklingen i klassrummet. På ett allmänt plan får sådana påståenden stöd av forskningen 
på området. Persson (2005) och Ohlsson (2001) problematiserar frågan om huruvida beslut bör 
komma nerifrån eller ovanifrån. De påvisar att det inom skolans organisation i själva verket 
finns en tröghet inbyggd i strukturen och en oförmåga till anpassning till nya situationer. 
Persson (2005) framhåller just pedagogernas motstånd mot att omdefiniera sitt uppdrag. En 
sådan slutsats kan hjälpa till att förklara varför till exempel ett beslut om obligatorisk 
handledning ofta blir svår att genomföra i praktiken, om traditioner och etablerade normer som 
talar för detta saknas. Svårigheten består med andra ord i att hitta en fungerande balans mellan 
att utmana – genom att i mildare form påpeka behovet av nytänkande – och att bekräfta, det vill 
säga att se de faktiska behov som uttrycks av pedagogerna själva. 

Det förefaller som om skola A med hjälp av handledning har lyckats förändra pedagogers 
synsätt. Detta är då en förändring vad gäller en utveckling från exkluderande lösningar mot mer 
inkluderande förhållningssätt gentemot barn med behov av särskilt stöd. Möjligen, resonerar 
rektor denna skola (A) har det med pedagogernas förhållandevis yngre åldersstruktur – och 
öppenhet för förändring – att göra; hon mindes till exempel inte att personalen varit 
svårövertalad när handledningen startade. Skola A skulle i så fall visa på att förändringar är 
möjliga om individer är övertygade om det riktiga med att omsätta en specifik idé i praktisk 
handling. Vad gäller skola A sker också en kontinuerlig uppföljning. Handledningen är 
inskriven i personalens arbetsuppgifter, likväl som någon annan uppgift som pedagogen måste 
göra. Uppföljning sker regelbundet genom att rektorn och arbetslagen tillsammans stämmer av 
när nästa handledningssamtal är bokad. Ellström och Hultman (2004) har i linje härmed påpekat 
betydelsen av denna typ av kontinuerlig uppföljning, men också varnat för att den kan upplevas 
som stressande för personalen. 

På skola B menar rektorn att försök med obligatorisk handledning inte mottagits väl av 
personalen på skolan. Ett av skälen till detta, tror hon, skulle kunna vara att personalen inte sett 
ett tydligt syfte med varför just handledning skulle avhjälpa de problem som uppstått. 
Specialpedagogen vid denna skola påtalar en mer organisatorisk problematik. Hon saknar ett 
genuint stöd från rektor vad gäller att bedriva handledning. Malmgren-Hansen (2002) visar 
övertygande hur svårt det är att åstadkomma förändring utan stöd – både vad gäller pengar men 
också vad gäller inställning – från ledningshåll.  

Det är mot bakgrund av ovanstående slutsats inte realistiskt att tro att en ensam specialpedagog 
kan genomföra sådana ”nya” åtgärder. Till saken hör att skola B:s har en längre tradition av att 
handledning sätts in först efter att elevhälsoteamet beslutat att en pedagog eller arbetslag 
behöver detta. Dessa handledningssamtal bör rimligen uppfattas som mer tvingande, som 
”uppläxningssamtal”; det är oftast endast några få pedagoger som måste delta i handledningen. 
Om personalen har en sådan erfarenhet av handledning, kan det vara en förklaring till att denna 
metod senare mött motstånd hos pedagogerna när rektorn (tillsammans med kurator) försökt 
genomföra den. I detta läge skulle ett obligatorium i själva verket kunna upplevas som mer 
rättvist än en organisering som bygger på akut uppkomna behov – behov som någon "utifrån" 
definierar som just ”behov”. Ett temaområde som Bladini (2004) urskiljer berör just själva 
samarbetet med kollegorna, andra professionella, ledning och organisationer. Författaren 
konstaterar problem inom organisationen mellan skilda synsätt, brist på inflytande och 
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möjlighet till kontroll (Bladini, 2004). Detta är en slutsats som överensstämmer med resultatet 
in denna studie. 

På både skola B och C menar rektorerna att det stora hindret för att förverkliga en mer 
regelbunden handledning beror av brist i tid och ekonomiska resurser. Till exempel, 
argumenterar rektor vid skola B, skulle en satsning på handledning innebära att hon skulle vara 
tvungen att välja bort något annat och att hon skulle tvingas motivera detta för ett 
personalkollektiv som inte hittills haft någon erfarenhet av handledning, där alltså det framtida 
utfallet sannolikt skulle bedömas som oförutsägbart. I skola B och C:s fall framstår därmed 
frågan om handledningens "vara eller inte" som en fråga om prioriteringar.  

Vad gäller framhållandet av ekonomiska skäl till att handledning inte fått större utrymme får 
detta stöd av den forskning som undersökt hur materiella förutsättningar kan kopplas till 
specialpedagogisk verksamhet i allmänhet. Bland annat Malmgren-Hansen (2002) har kunnat 
visa att tillgängliga resurser inte sällan är otillräckliga för de behov som finns. Allmänt, 
förklarar författaren, innebär en nedbantad skolbudget i de flesta fall att det specialpedagogiska 
området drabbas, vilket även Löfgren (2009) nämner. Helldin (1998) är inne på samma linje: 
när resurserna minskar och kraven på skolan ökar finns en risk att specialpedagogerna allt oftare 
i idé och praxis liknas vid speciallärare. Här finns med andra ord en konflikt mellan olika 
nivåer: från kommunens håll krävs kunskapstydlighet som hävdar specialpedagogens särart från 
andra yrken och ett förtydligande av själva yrkesrollen. "Neråt" fordras däremot 
samarbetsförmåga som ytterst har att göra med gällande normer för lärarsolidaritet. I den 
konkreta yrkessituationen blir balansgången svår och komplex (Helldin, 1998). 

Rektor vid skola A påpekar emellertid att hennes skola har samma budget som andra 
kommunala skolor; det framstår således för henne som en fråga om intentioner. Skola A intar i 
själva verket ett slags missionerande förhållningssätt till sin verksamhet – den bör spridas till 
andra skolor. Det viktigaste är alltid, fastlår både rektor och specialpedagog vid skola A, att 
organisationen tror på den riktning de väljer. Detta krav motiveras både med hänvisning till 
kravet på en inkludering av alla elever, men även, intressant nog, med ekonomiska argument. 
Specialpedagogen Anders menar följdriktigt att en organisation där specialpedagoger arbetar 
med elever i små undervisningsgrupper slösar både med resurser och med kompetens. För den 
intervjuade personalen vid skola A framstår, sammanfattningsvis, frågan om ”handledning eller 
inte” som en fråga om attityd; om att vilja förändra. Ett sådant förhållningssätt kan på ett 
övergripande plan kontrasteras mot hur problemet definieras vid skola B och C; där det alltså 
snarare blir en fråga om att välja mellan olika, på förhand mer eller mindre givna, alternativ. 
Här ses alltså de ekonomiska ramarna – inte inställningen hos personal och ledning – som det 
främsta hindret. 

7. 2. 4 Specialpedagogernas spetskunskap  

Som antyddes i diskussionen om begreppet handledning återfinns en viss tvetydighet i hur detta 
i praktiken används ute i skolorna. Likaså kunde konstateras att olika befattningar med 
varierande maktbefogenheter, förstår begreppet på litet olika sätt. Dessa ambivalenser har på 
sätt och vis att göra med hur specialpedagogyrket förstås. Att utbildningen för yrket har 
förändrats har bidragit till en nuvarande spänning mellan traditioner och innovationer, mellan 
praxis i förvärvslivet och förhållandevis ”nya” idéer inom lärarutbildningen.  
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Återkommande i studien berör frågan om hur en specialpedagogs arbetsuppgift ser ut – och hur 
den bör se ut. Vanligast är att beskriva yrkeskunskapen som en dubbel kompetens, först och 
främst att ”se” och arbeta direkt med barn i behov av särskilt stöd, dels att ”ta fram andras 
kompetenser” genom handledningsverksamhet. Denna ”dubbla kunskap” avspeglar väl det 
Sahlin (2004) har karaktäriserat som den ”dubbla funktionen” (Sahlin, 2004, s. 44, 239). 

Bladini (2004) talar, med hjälp av en metafor, om specialpedagogen ”som gisslan.” I rollen som 
speciallärare skall eleven fokuseras i samtalen. Risken är, fastslår författaren, att 
specialpedagogen försvarar eleven, men att idén om individen som orsak till problemen 
kvarstår. Specialpedagogen bör istället – i dialog med pedagogen – antingen ta ansvar för 
samtalet eller för eleven (Bladini, 2004).  

Vad vi därmed kan se är hur ett specifikt kunskapsinnehåll idag, år 2009, är satt i omförhandling 
på de tre undersökta skolorna. Att man till exempel på skola A har gett handledningsfunktionen 
en så framträdande plats i jämförelse med till exempel skola C vittnar om denna 
omförhandlingsprocess. Rektor vid skola C hävdar med bestämdhet att specialpedagoger inte 
endast kan ha en handledande uppgift; de bör finnas till på lektionerna till de elever som 
behöver extra stöd. Här görs med andra ord ingen skillnad på speciallärare och specialpedagog, 
vilket i sin tur delvis är förståeligt mot bakgrund av att det inte gjordes någon skillnad i den 
tidigare utbildningen. Vi har numera en situation då det först i januari 2010 kommer att 
utexamineras speciallärarna med en mer fördjupad kunskap i ämnesdidaktik, en grupp som 
alltså kommer att arbeta mer konkret med eleverna. Ute i skolorna råder det emellertid, som 
studien visat, fortfarande tveksamheter över rollfördelningarna (Brozin Bohman, 2009).  

Malmgren-Hansen (2002) har visat hur specialpedagoger efter examination har utvecklat en 
särskild specialpedagogidentitet som är skild från speciallärarens. Den "sär-skilda" 
kompetensens innehåll består enligt specialpedagogerna själva av deras förmåga att flytta fokus 
från undervisning till handledning.  Specialpedagogen från skola C studerar specialpedagogik 
på magisternivå men möter i sin yrkesvardag kollegor och skolledning som har mer 
”traditionella” förväntningar på vad en specialpedagog skall kunna. På grund av 
specialpedagogens arbetsuppgifter som liknar speciallärarens, så kan den handledande 
funktionen alltså i praktiken vara långt borta. Specialpedagogen vid skola C trivs också i sin 
”speciallärarroll” och kan ibland känna sig obekväm med den nya handledarrollen, där han 
eventuellt kommer att få handleda sina gamla kollegor. Det förhåller sig rimligen också så att 
denna attityd beror på ett bemötande från pedagoger som inte vill förändra den roll de har nu. 
Detta innebär att det finns strukturer – attityder och förväntningar – hos både specialpedagoger, 
pedagoger och ledning som motverkar en förändring av rådande praxis. Malmgren-Hansen 
(2002) menar att skolornas krav på ”återgång till det vanliga” riskerar att göra den mest 
ambitiösa pedagog uppgiven. Risken är med andra ord stor att allt förblir vid det vanliga och att 
ingen förändring inträffar (Malmgren-Hansen, 2002). 

Föreliggande studie har konstaterat en situation där de yrkesverksamma inom skola och 
utbildning vill se ett ökat utrymme för handledning, samtidigt som vissa valt att inte göra en 
skillnad mellan speciallärare och specialpedagog och ofta välja exkluderande lösningar. Frågan 
om vilken spetskunskap som specialpedagogerna egentligen förväntas besitta ligger nära till 
hands. Denna undersökning, som berör inställningen till handledningsverksamheten, illustrerar i 
själva verket en spänning, en diskursiv dragkamp, mellan ett vara och ett böra. 
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Eklind och Wennbos (Sahlin, 2004) utredning från 1986 lyfte fram sambandet mellan lärares 
attityder till elever med svårigheter och den pedagogiska ledningen. Enligt Sahlin (2004) har 
denna utredning förvisso tillskrivit specialpedagogen en ny roll genom att formulera uppdraget i 
termer av att ge handledning, konsultation och rådgivning. Samtidigt, konstaterar författaren, 
skedde alltjämt en betoning på den ”traditionella” uppgiften att analysera och diagnostisera, det 
vill säga att i praktiken arbeta som ”speciallärare”. Sahlin (2004) poängterar att begreppet 
handledning, konsultation och rådgivning inte ges några exakta definitioner som berör 
funktionen att förmedla effektiva metodiska kunskaper i undervisningen av elever i svårigheter. 
Begreppen vare sig förklarades eller problematiserades. Inte heller gavs några förslag på hur 
dessa kommunikativa färdigheter skall förankras i den nya utbildningen. Sahlin (2004) 
uppställer utifrån Bourdieus teori om sociala fält följande teoretiska postulat, som har 
karaktären av önskvärt framtidsscenario:  

 Jag menar att handledningskompetens kan beskrivas i termer av symboliskt kapital. Under tiden 

för införandet av den specialpedagogiska handledningsfunktionen fanns grupper som genom sin 

utbildning hade skäl att uppfatta denna yrkesmässiga kompetens som (professionellt) kvalificerad 

och värd att bevara och kämpa för (Sahlin, 2004, s. 59-60).  

Till saken hör att agenter bevarar eller förbättrar sina positioner på ett fält genom att tillägna sig 
viss mängd av det kapital som definierar fältet (Broady, 1998). Kapitalet, som kampen på fältet 
handlar om och vars värde bestäms av relationen mellan tillgång och efterfrågan, består av de 
specialkunskaper som krävs för att se och definiera elever i behov av särskilt stöd (Sahlin, 
2004). Sahlin (2004) hävdar att det går att urskilja ett specialpedagogiskt fält. Skolinstitutionens 
etablerande har medfört att det inom detta fält finns människor som erövrat positioner som 
legitimerade lärare genom diverse investeringar såsom kurser med tillhörande examina. En 
speciallärare förväntas kunna veta om och när ett barn har ett behov av särskilt stöd. Det är 
också denne som antas veta bättre än någon annan hur det specialpedagogiska arbetet skall 
genomföras.  

Ett kännetecken på ett fält är att striden gäller en erövring, eller kvarhållande, av det specifika 
kapital och de särskilda vinster som fältet förespråkar. Sahlins hypotes är alltså att varje 
specialpedagog genom sin utbildning har erövrat ett professionellt symboliskt kapital (Sahlin, 
2004) Det symboliska kapitalet kan i detta fall beskrivas som variationen av de specifika 
specialkunskaper som efterfrågas hos pedagoger för att dessa framgångsrikt ska kunna 
underlätta inlärningen för elever i behov av särskilt stöd i skolan. När den specialpedagogiska 
handledningsfunktionen infördes fanns det grupper som genom sin utbildning hade skäl att 
uppfatta denna yrkesmässiga kompetens som (professionellt) kvalificerad och värd att bevara 
och kämpa för. Det symboliska värdet av innehavet av denna handledningskompetens kan 
därför antas få betydelse för professionalitetsbevarandet, argumenterar Sahlin (2004). 

Här finns dock några försvårande omständigheter vad gäller gränsdragningen. Det semi-
professionella draget i det specialpedagogiska handledningsbegreppet konkurrerar till exempel 
med ett (professionellt) psykologiskt begrepp på det specialpedagogiska fältet. Sahlin (2004) 
menar att den handledande funktionen emellertid nedtonats: i målen för den nya 
specialpedagogiska examensordningen har begreppet "handledning" ersatts med ”kvalificerat 
samtal” (Sahlin, 2004).  

Ett fält bör i själva verket ha en väl utvecklad autonomi för att betraktas som just ett ”fält”, det 
vill säga en självständighet i förhållande till andra fält eller till omvärlden i övrigt. Den 
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springande punkten är att Sahlin (2004) därmed förstår den specialpedagogiska praktiken som 
dikterad av en egen specifik logik, detta utgör själva definitionen på fältets autonomi. Frågan är 
emellertid om denna autonomi föreligger idag (2009); om det i egentlig mening existerar ett 
specialpedagogiskt fält. 

Bourdieu (1992) menar att symboliska tillgångar kan fungera som symboliskt kapital enbart 
under förutsättning att det finns grupper som uppfattar att ett visst handlande eller en viss titel 
har värde, det vill säga tillerkänns legitimitet. Föreliggande studie pekar mot att värdet av 
specialpedagogik förvisso erkänns, samtidigt som informanterna endast ser den handledande 
funktionen som en – mer eller mindre betydelsefull – del av yrkeskompetensen. Att arbeta med 
eleverna i rollen som ”speciallärare” betraktas, av både rektorer och specialpedagoger, som lika 
viktigt – kanske viktigare. Detta får betydelse för det specialpedagogiska yrkets status som 
”profession”. 

Professionalisering förstås i sin tur av många forskare – vanligen inspirerade av Max Weber – 
ungefär som: 

/.../ en yrkesgrupps strävan att uppnå exklusiva samhälleliga fördelar och tolkningsföreträde 

inom en speciellt kunskaps- eller yrkesområde (Selander, 1989, s. 111).  

Ofta handlar det om att begränsa konkurrensen genom att skapa ”sociala inhägnader” och stänga 
ute konkurrerande grupperingar. Persson (2005) hävdar bland annat att det finns ett motstånd 
hos många pedagoger mot att omdefiniera sitt uppdrag i enlighet med olika diskurser om "den 
nye läraren". Förändringar skapar i själva verket osäkerhet och ambivalens bland pedagogerna. 
Persson ställer tentativt frågan om ökad handledningsverksamhet är en metod för att hantera den 
uppkomna situationen. Av intresse i sammanhanget är emellertid att författaren varnar för att 
upprätta snävare sociala inhägnader: om den pedagogisk-professionella utvecklingen är en fråga 
om makt mellan olika intressenter är det enligt författaren logiskt att se handledningen som en 
del av detta maktspel (Persson, 2005). 

Florin (1990) har konstaterat att man bör skilja på en strävan efter professionell status och att 
vara en profession. Inte minst skiljer sig strategierna åt i respektive fall. Här kan främst påpekas 
betydelsen av att skapa en efterfrågan genom ett slags ”missionering/ ”promotion” av den tjänst 
som ”produceras”; kunskaper om barn med behov av särskilt stöd och handledningskompetens. 
(Florin (1990) har till exempel visat hur folkskollärarna ”skapade” folkskolan kring mitten av 
1800-talet.) Vad vi ser idag är snarast en strävan efter professionsstatus: i skolorna bland 
yrkesverksamma pedagoger, i den akademiska debatten och i den nuvarande utbildningen. 
Särskilt tydligt är det att vi befinner oss mitt i en fas av en tillämpning av strategier för 
förvetenskapligande (där inte minst examination på denna kurs kan tolkas som en sådan 
strategi). Ett svar på frågan om varför begrepp som handledning, pedagogisk handledning eller 
kvalificerat samtal inte har en entydig innebörd för informanterna är i så fall att yrket inte 
erhållit professionell status. Däremot finns yrkesverksamma individer och kollektiv som strävar 
efter det, som med andra ord uppvisar diverse professionaliseringssträvanden. Sannolikt görs 
detta inte på ett autonomt fält – utan möjligen på ett slags "fält-i-vardande" (Broady, 1998). Var 
de faktiska gränserna mellan olika fält bör gå är någonting som för närvarande är omstritt. 
Informanterna antyder till exempel att den handledande funktionen i vissa fall lika gärna kan 
innehas av kurator vid skolan. Detta kan ses som ett tecken på förekomsten av en strid om 
fältens gränser, ja möjligen ett ifrågasättande av fältets existensberättigande. 
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8. Avslutning 

Det kan tyckas följdriktigt att man vid skola A värderar handledningsverksamheten mycket 
högt. Detta är emellertid ett medel till ett överordnat mål. Som skäl till handledning anger man 
talet om en skola för alla och egenvärdet i att inkludera alla elever i ordinarie 
undervisningsgrupper. Likaså argumenterar man här för att lösningen med obligatorisk 
verksamhet är ett ekonomiskt effektivt sätt att möta individuella elevers behov. Därigenom 
kommer skolans samlade yrkeskompetens till sin rätt. Handledaren har en speciell överblick, 
förklarar man vid skola A, som är unik för yrket; dels genom att besitta handledningskompetens 
i kombination med insikter om elever i behov av särskilt stöd, dels genom att tillföra ett uttalat 
miljöperspektiv på frågan om vilka faktorer som skapar till en god individuell 
inlärningssituation. Skola B och C omhuldar förvisso liknande åsikter men framhåller i högre 
grad att pedagogernas erfarenheter i klassrumssituationen, samt intresset av att uppnå resultat i 
undervisning bör vägas in i ekvationen. Det är inte kostnadseffektivt, resonerar man vid skola B 
och C, eller i överensstämmelse med hur specialpedagogens faktiska kompetens ser ut att ge 
specialpedagogen i uppgift att enbart arbeta mot pedagoger - och inte mot eleverna. I 
förlängningen uttrycker man både resignation (skola C) och åberopar tradition (skola B) som 
förklaring till det "omöjliga" kravet på att inkludera elever i behov av särskilt stöd.  

För skola C, som är den till elevantalet största skolan, så bedöms det främsta hindret i 
skolorganisationen vara av ekonomisk art. När budgetramarna en gång för alla är fastlagda 
fordras i praktiken en omdisponering av befintliga medel om en ökad form av 
handledningssamtal mellan specialpedagoger och pedagoger skall vara möjlig. Problemet 
framstår som en fråga om att välja mellan olika på förhand givna alternativ. En sådan 
omfördelning av resurser, resonerar man, kommer att möta motstånd i en situation då det 
faktiska utfallet än så länge är ovisst: handledningssamtal bedöms inte som en självklart 
konstruktiv metod att på bästa sätt möta alla elevers behov och samtidigt uppnå de lärandemål 
som fastslagits i skolans styrdokument. Initiativen till en ökad grad av handledningsverksamhet 
måste enligt detta synsätt komma från pedagogerna själva och svara mot de behov som uppstår i 
den kontinuerliga undervisningen. För skola B framstår de begränsade ekonomiska resurserna 
förvisso som ett problem, som ansågs svåra men inte omöjliga att påverka. I likhet med de 
resonemang som uttrycks vid skola A definieras också problemet som en fråga om trögrörliga 
mentala strukturer, inställning och attityder – både från ledning och från pedagoger – till att 
förändra verksamheten. En omformulering av traditionella "yrkesroller" bedöms som 
nödvändig, men besvärlig att genomföra i praktiken. Vid skolor A och B betonas vikten av att 
initiativ till förändring bör komma från ledningshåll för att en ökad handledningsverksamhet 
skall vara möjlig att förverkliga. Här framstår problemet som en fråga om att vilja förändring. 

Om vi, avslutningsvis, påminner oss vilken kompetens en specialpedagog idag förväntas besitta 
så framgår bland annat rollen som "kvalificerad samtalspartner" som betydelsefull, utan att detta 
närmare definieras. Detta krav kan ställas mot hur situationen faktiskt ser ut ute i skolorna; 
specialpedagogens spetskompetens – har framkommit i denna studie – förväntas vara "dubbel"; 
dels "speciallärarens" kunskaper om hur inlärningssituationen kan underlättas för elever i behov 
av särskilt stöd och dels "handledarens" kunskaper som består i att "föda fram" pedagogernas 



 

 44 

inneboende kompetens. Risken är då – för att citera en av studiens informanter – att 
specialpedagogens känsla av att vara en "emotionell avstjälpningsplats" med "gränslösa 
arbetsuppgifter" kommer att förstärkas. Kort sagt; förväntningar om vad vi bör göra motsvaras i 
ännu mindre utsträckning än tidigare mot vad vi faktiskt kan göra i dagsläget (2010). 

8. 1 Vidare forskning 

Föreliggande studie har antytt ett samband mellan etableringen av handledningsverksamhet i 
skolor och inkludering av alla elever. Ett till synes givet objekt för vidare forskning är att påvisa 
eller vederlägga detta samband. Det vill säga att i större utsträckning med hjälp av relevant 
empiri kartlägga om handledningsverksamhet mellan specialpedagog och pedagoger är ett sätt 
att förverkliga talet om en skola för alla. Här behövs förvisso mer än endast intervjuer av ett 
fåtal aktiva med det egna yrkesintresset för ögonen. Ett lärar- och elevperspektiv vore 
ovärderligt och ligger nära till hands, men även sådant som en kartläggning av åsikter bland 
andra intressenter, som exempelvis berörda föräldrar. Detta bör dessutom kompletteras med ett 
ingående studium av styrdokument och en kritisk analys av debatten om skolan på politisk nivå, 
parallellt med en mer detaljerad undersökning av exakt var de ekonomiska resurserna, vikta för 
skolan, konkret läggs. 

Professions- och välfärdsforskningen har dessutom – ur ett snävare yrkesperspektiv – visat på 
betydelsen av en hög grad av yrkesorganisering som ett sätt att värna yrkeskårens intressen och 
kunskapsresurser. Ett närmare studium av till exempel psykologers och kuratorers strategier 
skulle kunna hjälpa specialpedagoger att på ett slagkraftigt sätt profilera sig ytterligare, samt att 
bättre förstå de möjligheter och begränsningar som existerar. Ett sådant studium är i själva 
verket avgörande i en tid då vi ser en åtstramning av resurser till skolan. Dessa begränsade 
resurser syftar dessutom till att uppnå nationella kunskapsmål, snarare än välmående 
samhällsmedborgare. ”Lanserad” på rätt sätt kan förhoppningsvis just specialpedagogers 
handledningskompetens vara det effektiva medlet att uppnå båda dessa mål – genom att 
framhålla det sistnämndas avgörande betydelse för det förstnämnda. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide till specialpedagoger  

 

1. -Vad har du för grundutbildning?  

    - Hur länge har du arbetat som specialpedagog?  

2. –Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  

3. - Vilket begrepp använder du: handledning, pedagogisk handledning eller kvalificerat    
samtal?  

- Hur kommer det sig att du använder just det begreppet?  

- Vilka skillnader kan du se i de olika begreppen?  

4. - Vem initierar till handledningssamtalen? 

    - Hur mycket handledning håller du i veckan?   

    - Hur mycket handledning skulle du önska att det var per vecka?  

    - Vem ansvarar för hur mycket och hur ofta handledningen sker?  

5.  - Vilka får handledning och vad beror det på att just de får handledning?  

    - Finns det några som inte får handledning som kanske borde få det och vilka är de? 

6. - Vad tas upp i dina handledningssamtal?  

    - Vilka är de vanligaste frågorna?  

    - Vad bör tas upp i handledningssamtalet? 

    - Finns det något som du tycker är särskilt svårt att ta upp i dessa samtal?  

7. - Hur ser din grundidé ut om handledningssamtalet? Vilka strategier använder du när bygger 
upp samtalet?   

8. - Har specialpedagogen en spetskompetens och vad skulle det vara i så fall?  

    - Hur värderar du din kompetens? Har den förvärvats genom utbildning eller genom praktisk 
yrkeserfarenhet eller på båda sätt eller något annat sätt?  

9. - Vilket stöd får du från skolledningen till handledning?  

    - Hur väl insatta är skolledningen, kring elever i svårigheter och om deras behov?  

    - På vilket sätt tycker du ledningen arbetar för att inkludera elever i svårigheter? 

10. - Hur har ni fått till handledningen i er skola?  

      - Kan du se andra möjligheter till ökande av handledningen?  
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      - Kan du ge konkreta förslag på hur en skolorganisation kan se ut för att de bästa    
förutsättningar skall uppstå för regelbunden handledning ?  

      - Kan specialpedagoger organisera sig på något annat sätt för att öka handledning?  

11. Hur tror du den handledningen kommer att se ut i framtiden?  

12. Något som du vill tillägga som vi inte berört i denna intervju?  
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Bilaga 2. Intervjuguide till rektorer 

 

1. - Vad har du för grundutbildning?  

    - Hur länge har du arbetat som rektor?  

2. – Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  

3. - Kan du beskriva specialpedagogens arbetsuppgifter?  

4. - Vilket begrepp använder du: handledning, pedagogisk handledning eller kvalificerat    
samtal?  

- Hur kommer det sig att du använder just det begreppet?  

- Vilka skillnader kan du se i de olika begreppen?  

5. - Vem initierat till handledningssamtalen? 

    - Hur mycket handledning har specialpedagogerna i veckan?   

    - Hur mycket handledning tycker du att det bör vara per vecka?  

    - Vem ansvarar för hur mycket och hur ofta handledningen sker?  

6. - Vilka får handledning och vad beror det på att just de får handledning?  

    - Finns det några som inte får handledning som kanske borde få det och vilka är de? 

7. - Vad talas det om i handledningssamtalen, tror du?  

    - Vad bör diskuteras i handledningssamtalen? 

8. - Har specialpedagogen en spetskompetens och vad innefattar den kompetensen i så fall?  

 - Hur tror du specialpedagogens kompetens värderas, när det gäller att handleda? Har den 
förvärvats genom utbildning eller genom praktisk yrkeserfarenhet eller på båda sätt eller något 
annat sätt?  

9. - Vilket stöd tror du att du som skolledare ger till handledning?  

    - Hur väl insatt är du som skolledare, kring elever i svårigheter och om deras behov?  

    - På vilket sätt arbetar du för att inkludera elever i svårigheter? 

10. - Hur har ni fått till handledningen i er skola?  

      - Kan du se andra möjligheter till ökande av handledning?  

- Kan du ge konkreta förslag på hur en skolorganisation kan se ut för att de bästa    
förutsättningar skall uppstå för handledning?  

      - Kan specialpedagoger organisera sig på något annat sätt för att öka handledningen?  

11. Hur tror du handledningen kommer att se ut i framtiden?  

12. Något som du vill tillägga som vi inte berört i denna intervju?
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