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Sammanfattning 

Syfte med studien är att beskriva fyra lärares uppfattning och tankar om specialpedagogisk 

handledning, hur den går till och om det finns några hinder/svårigheter. Arbetet utgår från det 

sociokulturella perspektivet på lärande utifrån Vygotskij där jag tar fasta på att lärandet är en 

helhetsprocess där flera faktorer påverkar. Studien är av ett kvalitativt slag med ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. Intervjuerna är semistrukturerade och är gjorda med fyra lärare som arbetar i 

grundskolan. Frågorna var öppna där följdfrågor kunde formuleras utifrån den intervjuades svar. 

 

Resultatet redovisas i fem olika teman. De teman som framträdde ur intervjuerna var feedback, 

specialpedagogens roll, hur specialpedagogisk handledning gynnar eleven, skillnaden mellan 

psykologisk handledning och specialpedagogisk handledning och hinder. Resultatet i studien visar att 

lärarna upplever att specialpedagogisk handledning är värdefullt och utvecklande. Specialpedagogen 

kommer med tänkvärda funderingar, råd, tips så de får andra aspekter på sin undervisning och sitt 

bemötande av eleven. Specialpedagogen använder båda begreppen handledning och kvalificerade 

samtal. Lärarna beskriver att det är av stor betydelse att de får reflektera och tänka tillsammans med 

andra i arbetslaget under organiserade former. De beskriver att det är viktigt att ta del av andras 

erfarenheter och allt resulterar i att de påverkas och utvecklas till skickligare lärare. Lärarna menar att 

det gör skillnad i deras sätt att bemöta eleven och tillgodose dess behov. De anser att 

specialpedagogens kompetens har betydelse för dem och allt sammantaget påverkar det lärarens 

uppfattning om eleven. Det som främst upplevs som ett hinder är att få tiden att räcka till handledning 

och till allt som ingår i verksamheten. 
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Förord 

Jag som har skrivit den här uppsatsen heter Marie Mellwing och är fritidspedagog och arbetar på en 

högstadieskola. Eftersom specialpedagogerna som utexamineras undervisas i samtalsteknik och det 

också är meningen att de ska hålla kvalificerade samtal fann jag det nödvändigt att försöka ta reda på 

vad lärare ute i skolan tycker om detta.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina respondenter som tog sig tid och lät sig intervjuas. Jag vill även 

tacka min handledare för stödet på vägen. Tack Marie-Louise Johansson, Eva Nordenhaag och Maud 

Nilsson Söderkvist för all hjälp, feedback och alla goda diskussioner, utan er hade det inte varit det 

samma. Det har varit en rolig och utvecklande resa!  

Sist men inte minst vill jag tacka min man och min familj för allt det stöd och intresse ni visat under 

tiden.  

 

 

 

Norrköping maj 2011 

Marie Mellwing 
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Inledning 

Används specialpedagogisk handledning och kvalificerade samtal i skolorna? Kan man särskilja 

begreppet specialpedagogisk handledning från begreppet kvalificerade samtal? Är specialpedagogisk 

handledning och kvalificerade samtal något som behövs för lärare i skolverksamheten? Utvecklas 

lärare genom specialpedagogisk handledning och kvalificerade samtal? Frågorna är många och mitt 

syfte med studien är att beskriva fyra lärares uppfattning och tankar om specialpedagogisk 

handledning, kvalificerade samtal, hur det går till och om det finns några hinder/svårigheter. Jag har 

intervjuat fyra lärare som arbetar i grundskolan. Jag kommer att använda begreppet specialpedagogisk 

handledning i min uppsats då det visade sig att specialpedagogisk handledning är det begrepp som 

mina respondenter använder. Det viktigaste redskapet för handledning är samtalet. Bladini (2004) 

beskriver det som att samtalet är en form för påverkan. Det finns en stor tro till samtalet inom flera 

områden, inte endast inom utbildningsväsendet utan även inom andra verksamhetsområden.  

Påverkansprocesser tycks inom ramen för handledning kunna röra allt från stöd och bekräftelse, 

rådgivning, disciplinering, utmaning, förebildlighet och kunskapsförmedling till att förlösa den 

handleddes egen inneboende kunskap (Bladini, 2004, sid 2) 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) beskriver handledning som att det sker under en längre 

tidsperiod och är att betrakta som en mötesplats där personerna själva ska komma till insikt om hur ett 

problem ska lösas.   

Jag tar avstamp i det sociokulturella perspektivet på lärande utifrån Vygotskijs teori där jag tar fasta på 

att lärandet är en helhetsprocess där flera faktorer påverkar t.ex. biologiska, kulturella och sociala 

faktorer. I det sociokulturella lärandet skapar vi lärandet tillsammans. Strandberg (2006) talar om 

Vygotskijs syn på utveckling. Vygotskij menar att all utveckling visar sig två gånger, först på en social 

och sedan på en individuell nivå. Först som fysiska relationer mellan människor och sedan som 

tankearbete inom människan. Källan till lärande och utveckling är den interaktionella miljön (ansikte 

mot ansikte), menar Strandberg. 
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Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att beskriva fyra lärares
1
 uppfattning av och tankar kring specialpedagogisk 

handledning
2
.  

 

 Hur uppfattar lärare specialpedagogisk handledning?  

 Hur går den specialpedagogiska handledningen till? 

 Vilka möjligheter ser lärarna med specialpedagogisk handledning?  

 Vilka hinder ser lärarna med specialpedagogisk handledning?  

 

                                                      

1 Jag väljer att benämna samtliga personer som deltar i undersökningen som lärare då de alla undervisar i 

grundskolan. De är två lärare, en fritidspedagog och en förskollärare.  

2 Som tidigare benämnts kommer jag att använda begreppet specialpedagogisk handledning i min uppsats 

då det visade sig att specialpedagogisk handledning är det begrepp som mina respondenter använder. 
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Bakgrund 

Teoretiskt perspektiv 

Den samhällsvetenskapliga inriktningen, social konstruktivism, gör gällande att verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. de är produkter av mellanmänsklig interaktion 

och kollektivt handlande (Nationalencyklopedin, 2011). Social konstruktivism kan betraktas som ett 

paraplybegrepp för en forskningsinriktning som lägger tonvikt vid det som omger individen (Marton 

& Booth, 2000). Assarson (2007) lägger tyngdpunkten på de samhälleliga strukturerna och på 

produkter av mellanmänskliga relationer. Det finns också ett interaktionistiskt inslag som författaren 

förklarar som ett samspel, en process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt 

påverkar varandra. Författaren anser att det inte går att hitta någon absolut sanning om ett fenomen när 

det gäller social konstruktivism utan det är snarare sammanhanget fenomenet finns i som har 

betydelse. Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv utgår från att människan lär sig och utvecklas i 

samspel med andra. Kunskapsfältet vidgas när flera människor arbetar tillsammans, löser problem och 

fler frågeställningar kommer in och vidgar vyerna. De som har kunskap inom samma område hjälper 

varandra genom att föra in nya aspekter. (Gindis, 1999; Daniels, Creese & Norwich, 2000). 

Hammarström – Lewenhagen (2006) understryker att det är vanligt med ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande när handledning beskrivs. 

 

Gindis (1999) menar att det har konstateras att barn och vuxna lär sig mer med rätt hjälp från en mer 

kompetent medspelare, kamrat än vad den gör på egen hand. Vygotskij talar om den proximala 

utvecklingszonen. Det kan beskrivas som att den proximala zonen är något som en person ännu inte 

klarar av själv utan behöver stöd för att utföra, att man bygger sten på sten som vidare leder till nya 

förmågor. För att nå den proximala utvecklingszonen krävs sociala relationer och samarbete med 

duktigare kollegor eller ”fiffiga kompisar” (Gindis, 1999; Strandberg, 2006; Daniels, Creese & 

Norwich, 2000; Lindström & Lindberg, 2005). Strandberg (2006) redogör för Vygotskijs tankar om att 

den inre processen har föregåtts av yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av olika 

hjälpmedel, i specifika kulturella miljöer. Det är i samspel, i aktiviteter med andra som människan 

skapar ett stoff för sina inre processer. Utan detta stoff sker inget inuti hjärnan.  

Tidigare forskning 

TST 

Den viktigaste källan till att utveckla eget lärande sker i samarbete med kollegor, säger Larsson 

(2004). Daniels, Creese & Norwich (2000) beskriver TST (Teacher Support Teams) hur lärare delar 

med sig av sina metoder till varandra men kopierar inte andras utan utformar en egen strategi med 

hjälp av de andra lärarnas åsikter och erfarenheter. Larsson (2004) menar att lärarna tar hjälp av 

varandra för att lösa svåra uppgifter, de uppfattar varandra som resurser för det egna lärandet. Det 

finns villkor för det egna lärandet, fortsätter författaren. Ett villkor är att synliggöra erfarenheter och 
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kompetenser för varandra genom samtal eller handlingar. Ett annat villkor för lärande är att det som 

synliggörs uppfattas som en tillgänglig resurs för det egna lärandet. Författaren menar även att det är 

de enskildas erfarenheter och kompetenser som ska spridas, delas med andra och samordnas i ett 

organisatoriskt lärande. Genom att integrera det individuella lärandet i organisationen blir det en 

organisatorisk kompetens. För att skapa en ömsesidig kontroll, behålla de handlingsmönster som har 

utvecklats och bevara ett enhetligt arbetssätt, är det av vikt att lärarna är disciplinerade och håller sig 

till det som beslutats gemensamt. För att det ska bli en ömsesidig kontroll behöver lärarna se varandra 

i aktion. Avvikelser från de gemensamma besluten upptäcks tidigt och konsekvenser av lärarnas 

agerande blir synligt genom vad eleverna lär sig. (Larsson, 2004).    

Samtal  

Begrepp handledning och kvalificerade samtal 

Det finns olika begrepp för samtal. De begrepp som berörts i många specialpedagogiska sammanhang 

är kvalificerade samtal, handledning, rådgivning och konsultation. Ett kvalificerat samtal är mer än 

bara ett samtal menar Bladini (2004). Författaren framhåller att det är ett rum för pedagoger att 

begrunda aspekter i sitt arbete. Det är ett tillfälle för reflektion. Bladini (2007) tar upp att det är två 

styrningsdiskurser för samtal som råder, att förändra genom råd och att förändra genom att vidga 

perspektivet. Sahlin (2004) menar att det är viktigt att veta skillnaden mellan handledning, rådgivning 

och konsultation. Om det inte står klart menar författaren att det kan ge anledning till negativ 

förförståelse och ogrundade farhågor eller grusade förhoppningar för de som blir t.ex. handledda. 

Sammanfattningsvis tolkas författarnas beskrivningar av de olika samtalen: 

 

Sahlin (2004) beskriver handledning så här: 

 samtalsledaren ansvarar för utfallet och håller i ramarna 

 samtalsledaren ska ha kunskap om ämnet 

 samtalsledaren ska vidga perspektiven  

 samtalsledaren ska öka förståelsen utifrån elevens perspektiv 

 

Bladini (2004) beskriver kvalificerade, reflekterande samtal så här: 

Samtalsledaren  

 ställer perspektivutvidgande frågor 

 stimulerar pedagogernas sätt att tänka i stället för att lösa problemet 

 intar ett lyssnande förhållningssätt 

 söker pedagogernas egna funderingar och frågor  

 prövar olika perspektiv 

 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) benämner strategin för samtalet som att det är:  

 problematiserande  

 processinriktat 

 reflekterande eller kritiskt utforskande 

 

Utgångspunkten för samtalen är de inre bilder av den pedagogiska verksamheten som lärarna har. 

Intentionen är att de handledda ska utveckla förståelse för vad som händer, för syften och de 

handlingsmönster de har. Fokus för intresset ligger på att ta fram pedagogens personliga uppfattning 

om situationen, tolka och förstå den (Lendahls Rosendahl och Rönnerman, 2002). 
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Hammarström – Lewenhagen (2006) menar att handledning inte kan förstås som ett generellt och 

statiskt fenomen. Definitionen skapas i ett kontextuellt sammanhang, beroende på omständigheter, 

omgivning eller övergripande situation. Handledningsbegreppet äventyras att bli urholkat och 

svepande om man inte i den aktuella handledningssituationen försöker precisera innebörden. 

Innebörden i en företeelse förändras beroende på vilken praktik den befinner sig i. Ett gemensamt 

kännetecken för pedagogisk handledning är att se det som en pedagogisk metod för 

kunskapsutveckling, menar författaren. Handledning bedrivs precis i skärningspunkten mellan teori 

och praktik där huvudsyftet är kompetensutveckling och lärande. Handledningens övergripande syfte, 

menar Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) är att bidra till professionell progression och 

utveckling, som åskådliggör sig i konkreta förändringar i den pedagogiska verksamheten och som i 

förlängningen kommer eleverna till godo. Handledning i grupp har en särskild kapacitet för att nå detta 

syfte. Det är gemensamma reflektioner som möjliggör viktiga kopplingar mellan akademisk kunskap 

och den praktiska verksamheten. Det är inte tillräckligt att ha tillgång till ett yrkesspråk utan det krävs 

också ett kunnande i att samordna teorier, ha fingertoppskänsla och ha en praktisk vardag. 

Samtalets innehåll och vad det leder till 

Andersen (1991/2003) menar att när en person beskriver en annan person är hon del av ett 

observerande system. I ett samtal väljs något ut att uppmärksamma, att fokusera på och det innebär 

även att något utelämnas eftersom kanske inte allt personerna tänker på sägs. Det val som görs i 

distinktionen hänger ihop med beskrivarens intresse, kunskap och historia. För att hitta distinktionen 

kan de handledda fundera på hur beskrivningen skulle blivit om någon ställt de frågor som inte blev 

ställda. Konversationen behöver vara tillräckligt långsam så att möjligheten att hitta rätt ord och idéer 

finns. När två olika personer beskriver samma situation leder det till olika förklaringar av det 

beskrivna. Ett samtal behöver även pauser. Dessa pauser måste vara tillräckliga för att deltagarna ska 

kunna tänka på processen i samtalet, hävdar författaren. Handledaren bör utveckla de handleddas 

praktiska yrkesteori genom att bedriva en samtalsform som präglas av reflektioner över praktiken, 

menar Hammarstöm – Lewenhagen (2006). Tänkandet om den egna praktiken och handlingarna, 

pröva och ompröva, är ett analytiskt verktyg som förväntas öka förståelsen och leda till förändring och 

förbättring. Handledarens frågor får de handledda att utforska sina tankar och se sammanhang på ett 

nytt sätt. De handledda får även sina tankar prövade mot kollegornas erfarenhet och det kan leda till att 

teorier utmanas och det i sin tur sägs leda till ökad självkänsla och insikt (Hammarström – 

Lewenhagen, 2006) 

Samtalets ramar 

Sahlin (2004) beskriver hur viktiga ramarna för samtalet är. Genom att ha tydliga ramar blir 

handledningen en arena för formningssocialisation. Med det menar författaren att deltagarna är 

medvetna om att en omformning sker och att deltagarna kan välja att delta och ta ställning till sig 

själva. De handledda ser sig själva speglas i den situation som beskrivs och bearbetas. Det är ledaren, 

specialpedagogen, som håller i samtalet och ger ramarna, gruppen ansvarar för innehållet i samtalet. 

En annan viktig aspekt tar Sahlin upp genom att påpeka vikten av att avgränsa handledningen och inte 

acceptera diskussioner om personliga relationer. Författaren tar även upp vikten av att påminna 

gruppen om att sekretess råder i handledningssamtalen.  
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Specialpedagogens roll 

Specialpedagogen ska verka tillsammans med personal och ledning och medverka till utveckling av 

det inre pedagogiska arbetet, så att verksamheten kan erbjuda goda lärmiljöer och ge de elever stöd 

och hjälp som är i särskilt behov av det (Specialpedagogiska institutionen 3, 2011). I regeringens 

skrivelse framkommer att specialpedagogens generella uppgift är att identifiera och undanröja faktorer 

i undervisnings- lärandemiljöerna som ger upphov till att elever får svårigheter. Det innebär att 

specialpedagogen arbetar närmare skolans ledning, får en mera explicit funktion som kvalificerad 

samtalspartner i det pedagogiska arbetet på skolan och tar ansvar för den överordnade 

specialpedagogiska verksamheten (SOU, 1999:63). Specialpedagogens handledande funktion har 

förskjutits till att bli en kvalificerad samtalspartner, menar Bladini (2004). Författaren menar även att 

det handledande uppdraget inte är klargjort och specialpedagogen ges stora möjligheter att själv tolka 

vad som ska uträttas vid handledning. Specialpedagogens mandat måste bli klarlagt och ledningen 

måste förtydliga och synliggöra handledningsuppdraget i tjänstekonstruktionen. Det är viktigt att göra 

uppdraget känt för all personal. Det ska ”synas på schemat” och bli tydligt för alla (Sahlin, 2004; 

Malmgren Hansen, 2002). Enligt Malmgren Hansen (2002) styrs den specialpedagogiska 

verksamheten i skolan av lärarna. Författaren menar att lärarna har den inofficiella makten när det 

gäller elever i behov av stöd. Det är via lärarna som specialpedagogerna ges möjlighet att komma in 

till skolan.  

 

Ett väl fungerande samarbete mellan olika yrkeskategorier/pedagoger som ger ett tvärvetenskapligt 

synsätt kan förbättra och stärka elevers förutsättningar att lyckas i skolan. Kommunikation över 

yrkesgränser och användandet av olika kompetenser gynnar arbetet. Det behövs både 

specialpedagogisk kompetens, grundläggande kompetens och en mental beredskap för att kunna ta 

hand om hela skalan av olika behov av stöd hos elever i skolan. (Siljehag, 2007; Heimdahl Mattsson, 

2009; Fischbein, 2007). Malmgren Hansen (2002) beskriver vad en specialpedagog ser som sin 

arbetsuppgift. Hon menar att specialpedagogerna har en bollplanksfunktion och rådgivande eller 

handledande funktion. De som har störst behov av att utnyttja specialpedagogens kunskap är alla 

kategorier av lärare. Det som behövs är fördjupad kunskap inom pedagogik men även inom psykologi, 

hävdar författaren. 

Specialpedagogers handledningssamtal kan ses som en form av specialpedagogiskt stöd för att 

stärka arbetslagen i deras arbete (Bladini, 2004, s. 9).   

Hammarström – Lewenhagen (2006) menar att en handledare inte är på ett visst sätt utan blir det på ett 

samspel med de handledda. Det är viktigt att se och uppmärksamma de handledda så de känner att de 

blir bekräftade. Sahlin (2004) beskriver hur handledaren har ett stort ansvar för att driva samtalet 

framåt. Handledaren ska bjuda till motstånd, det vill säga att syftet med frågorna som ställs är att 

åstadkomma synvändor. Det finns en framgång i att kunna se situationer ur olika perspektiv och där 

igenom skapa förändringar. Handledaren ansvarar för procedurregler, progressionen i samtalet och 

progressionen i processen. Författaren menar även att handledaren har ett etiskt ansvar för de 

handledda så att god moral råder. En kontinuerlig uppföljning i samtalets form kan fungera som en 

brygga mellan de avsikter pedagogerna har i samtalet och de erfarenheter de gör i verksamheten. 

                                                      

3 http://www.specped.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9288 

 

http://www.specped.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9288
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Kraften i att gynna kollektivt lärande ligger i att det organiseras och genomförs så att pedagogerna 

själva skapar en kollektiv handlingsstruktur där de fortlöpande skapar gemensam verksamhet och 

uppföljning (Ohlsson, 2004).  

Metod 

Val och motivering av metod 

Studien är av ett kvalitativt slag med ett fenomenologiskt förhållningssätt vilket enligt Kvale (1997) 

betyder att den som intervjuar försöker förstå skeendet utifrån de intervjuades egna perspektiv. Det 

viktigaste är att beskriva det givna så exakt och fullständigt som möjligt. I den kvalitativa intervjun är 

det intervjuarens uppgift att förstå sig på implikationen i samtalet och i respondentens svar. För att 

förstå, hitta och upptäcka mönster är kvalitativa studier att föredra. (Kvale, 1997; Trost, 2005).  

Föreliggande studie utgår från ett empiriskt material där två grundskollärare, en fritidspedagog och en 

förskollärare
4
 uttrycker sin uppfattning av och sina tankar kring specialpedagogisk handledning. Ett 

fenomenologiskt förhållningssätt kan beskrivas så som i följande citat:  

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag vill 

förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara 

tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå? (Kvale, 1997,s.117)  

Kvale (1997) menar att en forskningsintervju är en mellanmänsklig situation, ett samtal av ömsesidigt 

intresse. Intervjuaren måste vara medveten om att det sker ett samspel och ta det i beaktande i den 

kommande analysen.  Samspelet som författaren beskriver eftersträvas i mina intervjuer men även 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor och därför var det naturligt att välja intervju som metod. En 

annan utväg hade kunnat vara att göra en enkätstudie men då existerade inte möjligheten att ställa 

uppföljningsfrågor. Det eftersträvansvärda vore att göra observationer och delta i 

handledningssamtalen för att se om dessa stämmer med mina respondenters utsagor. En risk hade 

kanske varit att samtalen då inte hade blivit de samma. På grund av anmodad risk och avsaknad av tid 

har jag valt att enbart göra intervjuer. 

Urval  

En intervjustudie ska ha ett begränsat antal medverkanden om den kvalitativa föresatsen ska komma 

till uttryck. Fyra till åtta intervjuer ger ett bra underlag för en intervjustudie (Trost, 2005). Jag har valt 

att göra de fyra intervjuerna utifrån ett bekvämlighetsurval, det vill säga att urvalet bestod av lärare 

som fanns geografiskt nära i min hemkommun. Även tidsbegränsningen gjorde att jag inte valt att 

genomföra fler intervjuer. Alla respondenters namn är fingerade i texten.  

                                                      

4 Som tidigare nämnts väljer jag att benämna samtliga personer som deltar i undersökningen som lärare 

då de alla undervisar i grundskolan.  
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 Pontus har grundskollärarutbildning i Ma/NO och har arbetat i yrket i 10 år.  

 Alexandra är SO-lärare och har arbetat i 4 år.  

 Carola är förskollärare och har läst ytterligare enstaka poäng på olika utbildningar. Carola har 

arbetat inom förskola i nästan 20 år och har arbetat i skolan som undervisande lärare i två år.  

 Linnea är utbildad fritidspedagog och har kompletterat sin utbildning genom att läsa olika 

kurser i specialpedagogik. Hon har arbetat i yrket sedan 1989. Hon arbetar nu som 

undervisande lärare. 

Alla lärarna har haft handledning men under olika lång tid. Linnea har haft handledning under 10år. 

Pontus och Alexandra är de som haft handledning under kortast tid, fyra år. Carola är den som har haft 

handledning under längst tid, 21 år.  

Genomförande 

Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor där följdfrågor kan 

formuleras utifrån den intervjuades svar. Jag formulerade frågor (bilaga 1) utifrån min frågeställning 

och när jag ville få mer material från respondenterna ställde jag följdfrågor. Intervjuer som 

kännetecknas av öppna frågor där svaren inte är förutsägbara tillhör den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Den kvalitativa forskningsprocessen ger ett stort utrymme till förändringar 

och innehåller en stor möjlighet i att vara flexibel. I en kvalitativ intervju kan ny kunskap genereras 

och det är i denna process som interaktionen mellan teori och metod kan utvecklas (Bryman, 2002; 

Kvale, 1997; Trost, 2005).  

 

Skolans rektor kontaktades och han/hon tillfrågades om jag kunde få intervjua lärare som hade 

specialpedagogisk handledning. Trost (2005) menar att det kan finnas hinder i ett strategiskt urval när 

man det måste gå genom andra personer (nyckelpersoner) för att få tag i sina respondenter. Författaren 

menar att risken är att nyckelpersonen försöker styra valet så att särskilt intressanta uppfattningar eller 

vältaliga informanter väljs ut. Respondenterna ingav mig dock känslan av att de gärna delade med sig 

av sina upplevelser och åsikter och att det inte var rektorns intresse som styrde deras utsagor.  

 

Genom mailkontakt kunde tid och plats för intervjun bestämmas. I missivbrevet som skickades till 

respektive lärare framgick det vem jag var, vad syftet med studien bestod av och upplysning om de 

forskningsetiska aspekterna och att jag skulle spela in intervjuerna. En provintervju genomfördes med 

en av mina kollegor för att ta reda på om mina frågor svarade mot syftet och hur frågorna uppfattades 

(Bryman, 2002). I ett par av frågorna föreslog min kollega ett par ändringar som jag tog till mig.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett arbetsrum som låg avskilt från resten av skolan och vi satt ostörda och 

de tog ca 45 minuter att genomföra. Intervjun inleddes med frågor om utbildning, anställningsår och 

arbetsuppgifter för att få en bild av personen. Där efter följde frågorna om specialpedagogisk 

handledning. Platsen för intervjun bör enligt Trost vara lugn och ostörd och den intervjuade ska kunna 

känna sig trygg. Det ska inte heller finnas några åhörare.  
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Tolkning och analys 

Jag valde att påbörja tolkning och analysarbete redan under intervjun genom att följa upp, klargöra 

meningen i svaren och bekräfta den intervjuades berättelse. Genom följdfrågor kunde jag få en djupare 

bild av berättelsen. Kvale (1997) ser vinster med att redan under intervjuerna inleda tolkningsarbetet 

genom att den som intervjuar sänder tillbaka och förtydligar den intervjuades berättelse. Om det sker 

oavsiktligt kan det dock inverka på svaren. Trost (2005) anser att all tolkning ska ske efteråt i 

analysarbetet och ser inte några fördelar med ett tolkningsarbete under själva intervjun. Lärarnas 

utsagor har spelats in på band som sedan har transkriberats. Jag har använt mig av en kvalitativ analys 

och intervjuerna lästes flera gånger. Jag kategoriserade och tematiserade intervjusvaren utifrån min 

frågeställning. Intervjuerna har skrivits ut, klippts och klistrats ihop och materialet har systematiserats 

och sorterats för att se vad som hängde ihop. Ett mönster visade sig och i det mönstret fanns svar på de 

frågor jag ställt. Svaren sorterades in under olika teman/rubriker. 

Tillförlitlighet  

Resultatet av den här intervjustudien kommer inte att kunna generaliseras till en större grupp utan ger 

kunskap om just den här genomförda studien . En undersöknings validitet innebär att forskaren ska 

försäkra sig om att svaren är ärliga så att undersökningen faktiskt mäter det som framgår i syftet 

(Kvale, 1997). Min uppfattning är att respondenterna gav ärliga och uppriktiga svar och att de stämde 

överens med mitt syfte.  Kvale anser att intervjuarens attityd till respondenten kan öka studiens 

validitet. Om goda förutsättningar finns och intervjuaren samspelar med respondenten och samtalet får 

flöda samt om svaren tillåts att utvecklas av känsla och frispråkighet kan undersökningen visa på en 

något större validitet. Samspelet mellan mig och respondenterna upplevde jag som gott och jag 

eftersträvade att visa ett respektfullt, känsligt och empatiskt förhållningssätt (Kvale, 1997). Intervjuer 

kan ses som en subjektiv metod, där kvalitet går före kvantitet och där materialet inte är 

generaliserbart, då det oftast finns för få intervjupersoner, menar Kvale (1997). När 

bekvämlighetsurval används är det viktigt även här att vara medveten om begränsningen gällande 

generaliserbarheten (Bryman, 2002). Undersökningens validitet skulle ha kunnat öka om jag hade 

intervjuat fler lärare från olika skolor men tiden räckte inte till det. 

Etiska aspekter 

Forskning är givetvis tänkt att bidra till samhället och människors utveckling, men den får samtidigt 

inte lämna ut individer och deras livsförhållanden på sådant sätt att de kan komma till psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Det huvudsakliga individskyddskravet har fyra 

huvudinriktningar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Tillsammans med missivbrevet (bilaga1) fick respondenterna förfrågan om 

de ville medverka i studien och de informerades om studiens syfte. De fick också en beskrivning över 

studiens genomförande och om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan (informationskravet, samtyckeskravet). Respondenterna upplystes även om att deltagandet 

i studien är anonymt och att intervjuerna behandlas utifrån anonymitet och diskretion 

(konfidentialitetskravet).  De informerades även om att de inspelade intervjuerna ska användas enbart 

till föreliggande studie och att inspelningarna kommer att raderas när uppsatsen är klar De upplystes 

om att när uppsatsen är klar kommer den att offentliggöras och tryckas (nyttjandekravet). Denna 
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information gavs ytterligare en gång, vid intervjutillfället. Jag uppgav mitt telefonnummer och min e-

postadress så att det fanns möjlighet att ta kontakt med mig om det uppstod några frågor. För att 

garantera de intervjuade lärarnas anonymitet och diskretion har jag valt att inte redovisa inom vilken 

organisation/stadium de arbetar eller hur många skolor de intervjuade arbetar på. 

Resultat 

Hur uppfattar och tänker lärare om 

specialpedagogisk handledning?  

Handledning, innehåll och upplägg 

De intervjuade berättar att de träffar specialpedagogen för handledning en gång i månaden. Lärarna 

säger att de har på förhand bestämt, genom att tänka och diskutera i arbetslaget, vilken/vilka elev/er 

som ska avhandlas på handledningen. De väljer ut en situation, ett problem som de beskriver för 

specialpedagogen. Det kan vara något överhängande, något lärarna har gått och grunnat på, något de 

känner att de har kört fast vid eller att det är något som inte fungerar med en elevs skolsituation.  

Vi tar upp en elev i taget och tar upp det vi vill prata om, ett problem, funderingar eller tankar vi har 

eller råd och tips. Handledningen utgår från våra tankar och funderingar som vi vill prata om 

(Linnea). 

Det är oftast mentorn som beskriver problemet men de andra i arbetslaget fyller i beskrivningen under 

berättandes gång. De diskuterar med varandra och med specialpedagogen. Carola beskriver det så att 

specialpedagogen ser på situationen ”med ögon utifrån” och att specialpedagogen lyssnar och ställer 

frågor, att det blir ett bollande av idéer. Specialpedagogen kommer med tänkvärda funderingar, råd, 

tips så de får en vidgad syn på saken. Specialpedagogen har oftast inte färdiga lösningar. Linnea 

beskriver det som att specialpedagogen ställer bra frågor som gör att de får tänka till och fundera lite 

mera. 

Specialpedagogen ställer då frågor och så vidare och sedan blir det ett bollande av idéer. 

Specialpedagogen kommer med mycket idéer ”kan ni inte testa det här?” ”Kan ni prova på det här 

sättet?” (Pontus). 

Carola förklarar det så att de får komma på lösningarna själva när de har en diskussion. Det kan även 

vara så att specialpedagogen lägger in en ny infallsvinkel i diskussionen och då kommer lärarna på 

lösningen själva.   

Sen brukar specialpedagogen komma med tänkvärda funderingar och råd så att vi kan vända vårt 

tankesätt åt ett annat håll (Carola). 

Att ha någon annan som talar om för dem att de ibland fokuserar för mycket på det som är negativt, 

det som inte fungerar, är bra, menar Pontus. Det är lätt att låsa sig vid att vilja lösa problemen, att man 

inte vänder på det och tittar på vad som egentligen fungerar. Även Alexandra beskriver att det är lätt 
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att ”köra fast”, att de fokuserar på det som inte fungerar. Det händer att de försöker lösa det som inte 

går så bra och att de då glömmer det som faktiskt fungerar.  

Specialpedagogen kommer inte så ofta med färdiga lösningar eller tips men vi får en annan syn på 

saken. Det blir en diskussion. Många gånger har vi svaren själva (Alexandra). 

Alexandra menar att när de kört fast stannar de inte i samma spår utan de tar då hjälp av 

specialpedagogen för att lyfta det till en annan nivå, för att lägga det i ett annat spår, för att vidga sin 

syn. Det är alltid bra att få någon utifrån som ger lite input, menar Pontus. 

Det får oss att tänka till lite. Man blir lätt hemmablind (Linnea). 

Vilka grejer går faktiskt bra med den här eleven? Kan man inte använda dom sakerna även i andra 

situationer? (Pontus) 

Pontus säger att de får så pass användbara tips så de kan göra något. De får något litet extra tips och så 

går det att göra någon liten förändring. Tillsammans under handledningen bestämmer arbetslaget hur 

de ska arbeta vidare, hur de ska göra i en speciell situation med den eleven vars situation de har 

diskuterat med specialpedagogen. Linnea berättar att de påminner sedan varandra att komma ihåg vad 

de har bestämt, vad de ska göra. Ibland provar de olika strategier för att sedan diskutera det igen vid 

nästa handledningstillfälle. De provar nya saker och ibland måste de kanske prova under längre period 

än vad de egentligen vill. Både Pontus och Alexandra säger att det kan ta lite olika lång tid innan de 

märker resultat, men oftast blir det någon sorts förbättring.   

Feedback 

Alla de intervjuade säger att specialpedagogisk handledning är bra. Pontus, Alexandra och Linnea 

beskriver att de tycker det är skönt de gångerna när diskussionerna handlar om det som de har 

genomfört och att de får ett tecken på att de har gjort rätt. När specialpedagogen säger ”jag hade inte 

gjort på något annat sätt jag heller, det är helt rätt” då känns det bra, menar de. Den feedbacken ger 

specialpedagogen ganska ofta, berättar Pontus.  

Specialpedagogens roll 

Alexandra, Pontus och Carola betonar vikten av att personen som har handledningen är någon som 

inte har så stor kännedom om eleverna. Det är en fördel, menar de, att specialpedagogen inte har 

förutfattade meningar om eleverna. Det gör att specialpedagogen kan se på eleven med andra ögon. 

Specialpedagogen har mycket erfarenhet och har andra situationer och elever att jämföra med.  

Specialpedagogen tillbringar mycket tid med att läsa forskningsrapporter och tar del av den nya 

forskning som finns i ämnet och ansvarar även för utbildning och håller i kurser på olika platser och 

skolor, beskriver Alexandra. Det som specialpedagogen säger på handledningen har en helt annan 

dignitet än någon som inte har den kunskapen, säger Alexandra.  

Jag har stort förtroende för henne för att hon är kunnig (Linnea). 

Linnea säger att ibland behöver hon också ha tips på ny litteratur, få idéer och få lite nytt som hade 

hänt i senaste forskning, information om nya föreläsningar. Det är viktigt att få hjälp till att uppdatera 

sig och få den sortens stöttning också. Det är en av specialpedagogens uppgifter, tycker hon. Lärarna 

beskriver vilka kunskaper/förhållningssätt de tycker en specialpedagog ska inneha.  
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Specialpedagogen ska  

 vara mycket kunnig inom sitt område  

 ha kunskap om det den pratar om 

 ge feedback 

 ha en teoretisk och en praktisk erfarenhet 

 inte ha några förutfattade meningar om eleverna 

 inte tycka att något är udda eller konstigt utan att allt har en förklaring 

 vara duktig på att hitta kärnan i problematiken 

 vara någon som kommer utifrån, som ser med andra ögon, som egentligen inte vet vem  

eleven är  

 kunna problematisera och hjälpa lärarna att fördjupa tanken  

 

Ibland behöver man kanske också ha lite tips på ny litteratur, idéer och lite nytt som hade hänt, nya 

föreläsningar, att man får lite sådan stöttning också. Att få hjälp att uppdatera sig[…] Handledaren 

måste ha den teoretiska kunskapen men måste också ha en praktisk erfarenhet (Linnea). 

Det är också viktigt att personkemin finns, säger Pontus och Alexandra. 

Vilka möjligheter ser lärarna med 

specialpedagogisk handledning? 

Handledningens många möjligheter 

Carola menar att hon genom handledning utvecklat sin lyhördhet för eleverna och för deras situation. 

Hon beskriver hur hon fått påminnelse i diskussionerna om att hennes åsikt kanske inte alltid är den 

rätta. Hon säger också att hon fått upp ögonen för andras sätt att tänka. Carola uttrycker att eleverna 

har olika behov och metoderna måste anpassas till just den eleven. Det går inte att tro att det ska 

fungera att använda samma metoder och dokument till alla elever. Carola menar att det är värdefullt att 

få tiden att verkligen sitta och tänka. 

Varje gång man har handledning får man en aha-upplevelse, ja just det, så kan det ju vara, att jag 

inte har tänkt på det (Carola). 

Linnea säger också att hon har utvecklas mycket. Hon lär sig hela tiden av specialpedagogen, menar 

hon. Hon uttrycker också att hon tycker att de utvecklats som arbetslag. Carola tycker att 

handledningen behöver sträcka sig över ett helt läsår för att personalen ska kunna få vinning av det. 

Om man inte tycker att det behövs handledning, menar Carola att det vore bra att fundera på varför 

man tycker det. Är det för att man inte orkar röra om i någonting? Carola tycker handledning är 

utvecklande. Alla diskussioner är utvecklande men det kan upplevas vara farligt eller i alla fall jobbigt. 

Det kan vara ovanan som väcker rädslor, tror hon. 

 

Alexandra hävdar att handledning är oerhört viktigt. Hon säger att hennes arbetslag inte skulle ha varit 

den grupp de är i dag utan den pedagogiska handledningen. Carola berättar att hon har haft 

handledning under hela sin verksamma tid som lärare och menar att alla lärare har någon gång 

problem med klassen. Hon har erfarenhet av att arbeta med olika arbetslag och lärarna har alltid 

funderat på hur de gemensamt ska arbeta för att det ska bli bra för eleverna. Linnea har också arbetat 

mycket i arbetslag och hon menar att de ibland kört fast. Det har i sin tur genererat irritation mot 
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eleverna, menar hon. Handledning har då hjälpt arbetslaget att komma igång och diskuterar de 

problem de ställs inför.  

Dels att man får handledning men dels också så att arbetslaget kommer igång och diskutera om det 

nu kanske är ett problem, om någon elev, hur ska vi jobba för att hjälpa eleven? (Linnea). 

Pontus menar att det är bra om det finns utrymme att diskutera tillsammans och det ställer krav på de 

som sitter med på mötet. Det kan handla om att talutrymmet måste fördelas, att fokus på frågan ska 

hållas.  

[…] att ha med någon som är lite utifrån. Man kapar bort lite av det här ”skitsnacket” som blir på en 

del möten. Det blir fokuserat på den problematiken som föreligger (Pontus). 

Linnea säger att hon ibland upplever att det gnälls mycket på eleverna många sammanhang. Det är 

eleven som får ta skulden istället för att lärarna gör något för eleven så att den ska kunna fungera. Hon 

tror inte att alla lärare tänker pedagogiskt alla gånger. Linnea menar att det är suveränt att ha en 

specialpedagog som kommer och leder pedagogiska diskussioner om de elever de arbetar med. Det är 

väl utnyttjad tid, menar Pontus.  

 

Alexandra berättar att de i arbetslaget försöker att ge varandra kritik eller ifrågasätta varandras 

handlingar om de upptäcker något som verkar knepig. 

Ibland brakar det nästan, ibland blir vi nästan osams och samtidigt står vi varandra så nära 

(Alexandra). 

Carola beskriver att de kan fråga varandra ”hur ska man göra nu?” ”kan inte du hjälpa mig?”. Den 

öppenheten finns, men hon tycker ändå att hon ibland vill få sitta och fundera tillsammans med en 

specialpedagog. Pontus menar att de är duktiga på att be varandra om hjälp när till exempel någon 

information ska lämnas ut till elever eller föräldrar. Han säger också att det kan vara känsligt att ”gå in 

och peta” i någon annans skrivna texter eller arbete. Det är främst känsligt att göra det när det gäller 

lärares arbete med eleverna, förklarar han. Linnea säger att de har många diskussioner i arbetslaget 

även de dagar när de inte har handledning. De har arbetat tillsammans under lång tid och de kan säga 

till varandra, upplever hon. 

 

Pontus talar om att han tror att det skulle vara bra och lärande om specialpedagogen kunde vara med 

under lektionerna och att hon observerade lärarna hur de agerade i olika situationer. En annan ide 

kunde vara att videofilma olika situationer. Han menar att det skulle vara lärande för dem att få den 

feedbacken men säger samtidigt att han skulle uppleva det lite tungt att ha en annan vuxen som tittade 

på honom. Även Carola säger att hon skulle vilja att handledningen var inriktat mot dem som lärare så 

att de kunde få mer stöd hur de ska möta eleven. 

Kanske att man skulle få tid till att ”ja men tänk till hur bemötte du på det här sättet” och ”varför 

fick du den här reaktionen när du gjorde så där?” (Carola) 

Pontus hävdar att det nog skulle vara bra för hela lärarkåren att se sig själv genom andras ögon, hur 

jobbigt det än må vara. Pontus menar att man måste komma över tröskeln och inte vara rädd för att få 

kritik. Det är konstruktivt och syftet är att lära sig att bli bättre, tycker han. Carola efterlyser även att 

specialpedagogen kunde ge henne och arbetslaget en uppgift att göra eller fundera på till nästa 

handledningstillfälle. Det skulle ge mer värde om specialpedagogen styrde innehållet lite också, tror 

hon.    
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Hur gynnar specialpedagogisk handledning eleven? 

Alexandra har förhoppningen att eleverna får en bättre skolsituation då hon och hennes arbetslag har 

specialpedagogisk handledning. 

Förhoppningsvis får de en bättre skolsituation. Att de kommer till skolan och vill vara här och att de 

förhoppningsvis orkar fullfölja bättre åtminstone än vad de gjorde innan (Alexandra). 

Pontus menar att det får så pass användbara tips av specialpedagogen att de kan ändra på metoder i 

undervisningen och skapa bättre lärmiljöer för eleven.  Även Carola säger att eleverna vinner på att de 

har handledning. Lärarna har alltid eleven i fokus. Det kan vara att de till exempel ändrar ett arbetssätt 

och Carola säger att de alltid gör någon slags förändring efter att de har haft en handledning. Linnea 

beskriver hur handledningen gör att de tittar på eleven med nya ögon. Arbetet kan sedan startas utifrån 

elevens behov och metoderna anpassas efter elevens nivå.  

 

Psykologisk handledning och specialpedagogisk handledning, vad är det 

för skillnad? 

Pontus och Linnea beskrev hur de uppfattar skillnaden mellan den specialpedagogiska handledningen 

och den psykologiska handledningen. De menar att den specialpedagogiska handledningen handlar om 

att skapa en gynnsam inlärning, hur de kan arbeta med eleverna, hur de ska tänka, hur de ska göra för 

att anpassa i ämnena och i skolsituationen. Den psykologiska handledningen kan vara hur man till 

exempel kan tänka vid föräldrakontakter eller hur lärarna kan få en djupare förståelse för ett beteende. 

Psykologisk handledning kan även vara att få förståelse för bakgrunden till varför en elev agerar på ett 

visst sätt, hur den fungerar. 

Det kan vara föräldrakontakt vi diskuterar eller hur en elev mår inte bara att nu är det problem i 

svenskan utan den här eleven går in på toaletten och gråter eller vad det nu kan vara (Pontus). 

Alexandra menar att psykologisk handledning handlar om konsekvenserna då pedagogiken brister. 

Hon beskriver att hon ibland känner att de har gjort allt vad de kan för en elev rent pedagogiskt och det 

inte räcker till, att det då behövs psykologhandledning. Alexandra menar att strategier för bemötande 

är jätteviktigt och att få tips på standardfraser i samtal med föräldrar. Hon menar att ibland kan det 

uppfattas som att specialpedagogisk handledning och psykologhandledning är samma sak men det är 

det inte, slår hon fast. 

Vilka hinder ser lärarna med specialpedagogisk 

handledning?  

Tid 

Alla tyckte att brist på tid var ett hinder. Carola sade att de ibland inte hinner diskutera ett problem på 

ett djupare plan som det kan behövas i vissa fall. Pontus och Alexandra uttryckte en önskan om att ha 

specialpedagogisk handledning oftare. Alexandra förklarar att det är bättre att ha fler inbokade tider 

och att de sedan kan stryka de tider som inte behövs. Det som också vore optimalt skulle vara att ha 

handledningen på förmiddagen då hon upplever att hon är piggare då än under eftermiddagen. Pontus 

önskar även att specialpedagogen hade tid att vara med under lektionstid . Han tror dock att det vore 
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svårt eftersom specialpedagogen ofta är uppbokad av andra. Hela tiden handlar det om att väga 

fördelar och nackdelar mot varandra och göra prioriteringar.  

Man får väga fördelar och nackdelar, hur värdefull är den här tiden? (Pontus). 

Lena tycker att det vore bra att ha längre mötestider men även tätare träffar eftersom hon ibland saknar 

uppföljning av hur arbetet har gått.  

Andra aspekter på hinder 

Pontus anser att ett annat hinder kan vara att det är bara lärarnas version, vad de tycker och förmedlar, 

som kommer fram i handledningen. Personalen upplever något, de pratar med varandra och sedan 

berättar för specialpedagogen. Andra aspekter av ett problem synliggörs inte på grund av det. Om 

specialpedagogen var med i verksamheten och observerade hade de specialpedagogens version att 

tillgå också. En annan synpunkt som både Pontus och Linnea tar upp är vikten av att personkemin 

stämmer mellan personal och specialpedagog. Alexandra tycker att det kan vara svårt att ibland hålla 

sig objektiv till eleverna, att ha en objektiv syn på till exempel en elev som man inte har så bra relation 

till just då. Då kan specialpedagogen vara till hjälp att sortera upp problemen. 

Det beror ju på mig, min o-profession från min sida, att det här borde jag bara lägga i 

psykologhandedningssäcken istället men ibland är det svårt (Alexandra). 

Carola säger att det ibland blir för mycket upprepningar av samma problem och syftet går då förlorat. 

Först diskuteras problemet i arbetslaget, sedan diskuterar de med specialpedagogen och ibland kan 

även samma problem diskuteras i psykologhandledningen. Även ekonomin kan vara ett hinder, menar 

Carola. Hon hävdar att det är viktigt att ha handledning kontinuerligt i ett arbetslag. Vid dåliga 

ekonomiska tider finns risken att handledningen är det som fortast prioriteras bort.   

 

Sammanfattning 

De teman som framträdde ur intervjuerna är följande: 

 feedback 

 specialpedagogens roll 

 hur specialpedagogisk handledning gynnar eleven 

 psykologisk handledning och specialpedagogisk handledning, vad är det för skillnad? 

 Tid och andra hinder 

 

Alla de intervjuade säger att specialpedagogisk handledning är bra. De intervjuade berättar att de 

träffar specialpedagogen för handledning en gång i månaden. Det är oftast mentorn som beskriver 

problemet. De diskuterar med varandra och med specialpedagogen. Specialpedagogen kommer med 

tänkvärda funderingar, råd, tips så de får en annan syn på saken. Specialpedagogen har oftast inte 

färdiga lösningar. Ibland kan specialpedagogen lägga in en ny infallsvinkel i diskussionen och då 

kommer lärarna på lösningen själva.  Lärarna beskriver det är viktigt att specialpedagogen är kunnig 

och har praktisk erfarenhet.  Det är bra att ha en person som leder de pedagogiska diskussionerna och 

som inte är involverad i verksamheten. Alla de intervjuade menar att alla som arbetar i skolan skulle 

ha nytta av handledning. Handledningen gör att de tittar på eleven med nya ögon. Arbetet kan sedan 

startas utifrån elevens behov och metoderna anpassas efter elevens nivå. Förhoppningarna är att eleven 

ska få en bättre skolsituation. De beskriver också skillnaden mellan specialpedagogisk handledning 
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och psykologisk handledning. Den specialpedagogiska handledningen handlar om att skapa en 

gynnsam inlärning och den psykologiska handledningen kan vara hur lärarna till exempel kan tänka 

vid föräldrakontakter eller hur de kan få en djupare förståelse för ett beteende. Alla tyckte att brist på 

tid var ett hinder. Ett annat hinder som kom fram var att eftersom det bara är lärarens syn på eleven 

som framkommer så synliggörs inte andra aspekter av problemet. Även ekonomi kunde vara ett hinder 

eftersom det är viktigt att ha handledning kontinuerligt i ett arbetslag. Vid dåliga ekonomiska tider 

finns risken att handledningen är det som fortast prioriteras bort.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det går inte att dra några generella slutsatser av denna studie men min önskan är att uppsatsen ska 

tillföra lärare, rektorer och specialpedagoger kunskap om specialpedagogisk handledning.  

Det var bra att varje intervju spelades in då jag kunde till fullo koncentrera mig på respondenten. Valet 

av att det blev intervju som metod var att jag ville erhålla så mycket som möjligt av respondenternas 

utsagor då chansen att ställa följdfrågor främst görs i intervjuer. I enkäter finns inte samma möjlighet 

till uttömmande svar. I den kvalitativa forskningen, där insamlingen av information utifrån intervjuer 

äger rum i form av bandinspelning, sker en viss analys samtidigt, menar Kvale (1997). För att kunna 

ställa följdfrågor var det av betydelse. I framställningen av det som sades från respondenterna och i 

analysen gjorde jag en bearbetning av allt stoff och en meningsstrukturering. Det gjorde att jag på ett 

överskådligt sätt kunde få syn på vad som sagts i intervjuerna . En brist i undersökningen kan vara att 

tidsutrymmet inte har varit så stort och detta har i sin tur påverkat storleken på undersökningsgruppen. 

Hade undersökningsgruppen varit större hade det stärkt tillförlitligheten. Även bekvämlighetsurvalet 

kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet. Om jag hade valt att tillfråga andra slumpmässigt utvalda 

personer kanske tillförlitligheten hade varit större. 

Resultatdiskussion 

Specialpedagogisk handledning  

Lärarna anser att de under handledningen får stöd i sina tankar och att de utvecklas med hjälp av 

specialpedagogens råd och frågor under det specialpedagogiska handledningstillfället.  Bladini (2004) 

beskriver så som att handledning uppfattas som ett redskap för att förbättra elevernas villkor och som 

ett rum för reflektion. Det är genom samtalet handledningen realiseras, vilket är det viktigaste 

redskapet för specialpedagogen. Lärarna menar att specialpedagogisk handledning har ett positivt 

inflytande genom att det skapar tid för reflektion, skapar medvetenhet om den egna kunskapen och ger 

nya perspektiv på arbetet med eleverna.  Marton och Booth (2000) menar att för att lära sig något 

måste man ha en aning om vad det är man lär sig. Från helheten till delarna och tillbaka till helheten. 

Hammarström - Lewenhagen (2006) antyder att det är lärarna som har den formella makten när det 

gäller handledning. Specialpedagogen måste agera med försiktighet gentemot lärarnas misstro och 
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ängslan mot handledning. Det är lärarna som avgör om de är mogna och redo för introduktion av nya 

idéer eller inte, menar författaren. När lärarna beskriver handledningstillfällena och det som 

specialpedagogen gör finns det en svårighet i att definiera vilken handledningsstil specialpedagogen 

har eller hur definitionen ska beskrivas. Är det handledning eller kvalificerade samtal eller både och? 

Vilken stil har handledaren? Bladini (2004) beskriver olika handledarstilar så som inlyssnande, 

bekräftande, utmanande, mästar – lärlingsrelation etc. Tidigare i texten har författarens beskrivning av 

kvalificerade, reflekterande samtal redogjorts. I intervjuerna beskrivs hur specialpedagogen ställer 

perspektivutvidgande frågor, stimulerar pedagogernas sätt att tänka i stället för att lösa problemet, intar 

ett lyssnande förhållningssätt, undersöker pedagogernas egna funderingar och frågor och prövar olika 

perspektiv. Det kan tolkas som att det är kvalificerade samtal men det framkommer även att 

specialpedagogen gör på det sätt som Sahlin (2004) beskriver handledning. Specialpedagogen tar 

ansvar för utfallet och håller i ramarna, har kunskap om ämnet, vidgar lärarnas perspektiv och även 

ökar deras förståelse utifrån elevens perspektiv (Sahlin, 2004). Sammanfattningsvis kan det antas att 

dessa två stilar, metoder används och båda sorternas samtal utnyttjas då situationen kräver det.  Det 

blir en blandning av definitionerna handledning och kvalificerade samtal.  

 

Feedback 

I alla intervjuer framkommer det att lärarna uppskattar att få positiv feedback av specialpedagogen. De 

känner sig nöjda och de får bekräftat att de gör rätt saker. Lindström och Lindberg (2005) menar att 

det viktigaste för eleven är att få feedback och vägledning för att veta vad han/hon har kvar att lära. 

Författarna anser att om man utgår från elevens proximala utvecklingszon och ställer in siktet på 

elevens interaktion med andra elever och på lärandesituationen kan man få syn på vad eleven kan. 

Kanske det kan antas att det är på samma sätt med vuxna som får handledning. Att få känna att man 

lyckas och att få positiv respons höjer individers självkänsla, stora som små. Lendahls Rosendahl och 

Rönnerman (2002) beskriver den positiva förstärkningen i handledning. Det är ett tillvägagångssätt 

som är positivt, förstärkande och uppmuntrande och bygger på tanken att lärarna är kompetenta att 

analysera och lösa sina egna pedagogiska dilemman.  Författarna menar att det är endast lärarna själva 

som ser behoven av förändring och som kan ta ansvar för verksamheten. Specialpedagogen har det 

förhållningssätt som Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) beskriver. Författarna säger att 

handledaren ska ge stöd och uppmuntran, lyssna och bekräfta. Bekräftelsen är den bärande kraften i 

utveckling och förändring.  

 

Specialpedagogen  

Respondenterna talar om att det är bra med någon annan som ser på situationen med ”andra ögon” och 

som ger input och tolkar det som de berättar. Respondenterna beskriver hur specialpedagogen ställer 

frågor, de reflekterar och det väcker tankar hos dem. Det kan förklaras på samma sätt som Sahlin 

(2004) beskriver metakommunikation det vill säga att samtalet handlar om det sätt som samtalet förs 

på. I samtalet finns samhörighet mellan parterna och det består således av en relationell 

inlärningsaspekt. Det är en utvärdering av sig själv tillsammans med andra. Det är handledaren som 

ansvarar för procedurreglerna, progressionen i samtalet och progressionen i processen, menar 

författaren. Som handledare kan ställning tas hur förhållandet till gruppen ska intas. Handledaren kan 

bjuda motstånd eller avstå att reagerar så blir utfallet olika för de som handleds. Genom att visa 
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motstånd t.ex. att inta ett annorlunda ställningstagande kan specialpedagogen bredda interventionerna 

(Sahlin, 2004). Jag tolkar respondenternas utsagor som att specialpedagogen tar ansvar för 

progressionen i samtalen och att hon ofta intar ett annat perspektiv och ställningstagande. Andersen 

(1991/2003) har åsikten att lagom ovanliga frågor skapar spänning. De handledda funderar lite mer, 

lite längre, mer intensivt och så vidare. Respondenterna tar upp att de försöker att ge varandra kritik 

eller ifrågasätta varandras handlingar om de upptäcker något som verkar knepig. Pontus talar om 

vikten att hålla sig till sak och att inte tappa fokus. Resultatet kan tydas som att det är viktigt att en 

specialpedagog finns med i dessa samtal och bjuder motstånd och är den som håller i ”trådarna” och 

håller fokus i samtalet. Hammarström - Lewenhagen (2006) anser att som handledare är man inte på 

ett visst sätt utan man blir det i ett samspel med de handledda och i det sammanhang som 

handledningen bedrivs. Resultatet kan tolkas som att inte bara lärarna som lär sig utan även 

specialpedagogen lär sig att bli en, som lärarna beskriver, bra handledare. Andersen (1991/2003) 

redogör för det som att när en person beskriver en annan person blir hon en del av ett observerande 

system. Detta system är något som Pontus och Carola beskriver att de skulle vilja att det utvecklades 

mer. Pontus skulle vilja att specialpedagogen deltog på lektionerna och observerade lärarna hur de 

agerade i olika situationer. Carola säger att hon skulle vilja att handledningen var inriktat mot dem, hur 

de agerar så att de kunde få mer stöd hur de ska möta eleven. Människor som upplever att de sitter fast 

i problemsituationer brukar ställa samma frågor till sig själv om och om igen. Genom att ha 

reflekterande, kvalitativa samtal kan de lyssna på varandra och ställa sig själva nya frågor och därmed 

göra nya distinktioner (Andersen, 1991/2003). Om specialpedagogen observerade i 

klassrumssituationen skulle kanske ännu fler reflekterande frågor ställas i handledningssituationen?  

Pontus säger även att han tycker att det är bra att ha diskussioner med en person som inte är involverad 

i verksamheten. Detta är en motsägelse i sig som kan grunda sig i det han säger att han skulle uppleva 

det lite tungt att ha en annan vuxen som tittade på honom. Det kan även vara så som Hammarström - 

Lewenhagen (2006) framställer att lärarna uppfattar specialpedagogen som någon som bevakar 

elevens skolsituation för att tillgodose de behov som kan uppstå. Författaren menar att över tid har 

specialpedagogen vunnit erkännande och respekt hos lärare och ledning för sitt kunnande i arbetet. 

Malmgren Hansen (2002) menar att specialpedagogerna själva beskriver sig som företrädare för elever 

i svårigheter.  

 

Hemidahl Mattsson (2009) menar att det behövs både specialpedagogisk kompetens och 

grundläggande kompetens och en mental beredskap för att kunna ta hand om hela skalan av olika 

behov av stöd hos elever i skolan. Resultatet skulle kunna tolkas som att skolans ledning måste vara 

medveten om specialpedagogens yrkesroll och uppmuntra samarbete mellan olika personer med olika 

kompetenser så de tillsammans kan vara flexibla och kan lösa pedagogiska problem. Sahlin (2004) 

säger att det är viktigt att synliggöra handledningsuppdraget i tjänstekonstruktionen. Det är viktigt att 

göra uppdraget känt för övrig personal. Det ska ”synas på schemat” och bli tydligt för alla. Författaren 

tar även upp vikten av att ledningen driver frågan om handledning och att specialpedagogens mandat 

är klarlagt. Siljehag (2007) hävdar att en kommunikation över yrkesgränser och att använda olika 

kompetenser gynnar arbetet i skolan. Fischbein (2007) menar att ett väl fungerande samarbete mellan 

olika yrkeskategorier/pedagoger som har enligt ett tvärvetenskapligt synsätt kan stärka elevers 

förutsättningar att lyckas i skolan och förbättra resultaten. 
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Hinder 

Alla respondenter talar om tid som ett hinder. Att de vill ha längre samtalstid och oftare. De har ändå 

fått tiden för handeldning en gång varje månad och det är inte alla lärare förunnat. Kan det vara så att 

de väljer att se tiden som ett hinder istället för att bara konstatera att de har den tid de har. Ett annat 

hinder som framkom var att det är bara lärarens syn på eleven som kommer fram under 

handledningen. Andra aspekter av problemet synliggörs inte. Kanske det vore en vinst för eleven om 

specialpedagogen själv var med under en lektion och observerade lärmiljön för att bäst kunna stötta 

och råda lärarna på bästa sätt? Även ekonomin kunde vara ett hinder eftersom det är viktigt att ha 

handledning kontinuerligt i ett arbetslag, menade en av respondenterna. Ekonomin och hur ledningen 

prioriterar borde vara en viktig faktor för specialpedagogens roll i skolan. Malmgren Hansen (2002) 

menar att det tar lång tid att genomföra förändringar i skolan. Specialpedagogen kan inta rollen att 

bevaka att fokus inte enbart ligger på den enskilde eleven utan på lärandemiljön och får på detta sätt en 

viktig funktion i skolan. 

 

Slutsats 

Syftet med studien var är att beskriva lärares uppfattning av och tankar kring specialpedagogisk 

handledning. Min slutsats är att lärarna upplever att handledningen de har är av stor betydelse. Det har 

betydelse för hur de bemöter eleven i verksamheten och det har betydelse för deras personliga 

utveckling. De beskriver hur de lär sig om sig själva och om hur de ska bemöta eleven av både 

specialpedagogen och av varandra. De menar att alla som arbetar i skolan borde ha handledning. Det 

är dock viktigt att handledaren är kunnig i ämnet och kan ställa reflekterande frågor, hålla fokus och 

ge feedback. Handledningen kan beskrivas som en kompetensutveckling och den medverkar till att det 

sker utveckling i arbetet med eleverna. Specialpedagogen använder en blandning av begreppen 

handledning och kvalificerade samtal. 

Specialpedagogisk handledning kan vara ett verktyg för att utveckla den professionella lärarrollen och 

kan likaså vara en möjlighet att förändra lärmiljön för den enskilda eleven. Vore det inte betydelsefullt 

att ha ett starkt pedagogiskt ledarskap i skolan så att specialpedagogens kompetens framhålls och 

stärks och där specialpedagogerna ges rollen att tolka, utforska och hjälpa lärare och elever? 

 

Förslag till fortsatta studier 

Specialpedagogen är inte alltid självklar i skolans organisation. Det kan bero på att många rektorer inte 

vet vilken roll och vilka arbetsuppgifter en specialpedagog kan ha. Det kan även bero på hur 

resurserna fördelas. I den här studien har lärares uppfattning av och tankar kring specialpedagogisk 

handledning undersökts och det vore intressant att genomföra en deltagande studie för att se om 

specialpedagogisk handledning genererar högre reslutat i skolan. Det vore även intressant att göra en 

jämförande studie i skolor där specialpedagogisk handledning finns och tillhör rutinerna och där 

handledning inte förekommer för att kunna jämföra resultaten för att se om det finns någon skillnad. 
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            Bilaga 1 

 

Missiv till intervjupersonerna  

 

Hej!  

Jag heter Marie Mellwing och jag läser för närvarande min sista termin vid 

Stockolmsuniversitet inom specialpedagogsutbildning. Jag ska skriva mitt examensarbete 

inom ämnet handledning. Eftersom specialpedagogerna som utexamineras undervisas i 

samtalsteknik och det också är meningen att de ska hålla i handledning, fann jag det 

nödvändigt att försöka ta reda på vad lärare ute i skolan tycker om handledning. 

Mitt syfte med studien är att beskriva lärares uppfattning och tankar om specialpedagogisk 

handledning, hur den går till och om det finns några hinder/svårigheter med handledning.  

Skulle du vilja hjälpa mig i min studie kring ämnet handledning? 

 

Jag skulle vilja intervjua dig, under en tidsrymd av max 40 minuter. Om du tillåter, skulle jag 

vilja spela in det du säger på en diktafon. Det bästa vore om intervjun kunde ske på en ostörd 

plats, så att vi kan prata i lugn och ro. Inspelningarna kommer att raderas efter att jag har 

använt dem i min uppsats. Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i min studie, 

utan att känna något behov av att motivera varför. Din medverkan är helt frivillig och 

intervjumaterialet kommer endast att användas i uppsatsen och behandlas konfidentiellt. När 

uppsatsen är klar kommer den att offentliggöras och tryckas. Förhoppningen är att uppsatsen 

kan vara till hjälp för lärare/pedagoger som har/ger handledning. 

 

Du kan både innan och efter vår intervju kontakta mig per telefon eller e-post.  

 

Tack för din medverkan. 

 

Vänliga hälsningar Marie Mellwing 

Mailadress: XXXXXX 

Tele hem: XXXXX 

Tele arb. XXXXX 
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Intervjufrågor till lärarna 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat i yrket? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

 

4. I vilken omfattning har du haft handledningen?  

5. Beskriv hur själva handledningen går till?  

6. Vad bör ett bra handledningssamtal innehålla, vad är optimalt? 

7. Vad har handledningssamtalen tillfört dig som lärare?  

8. Vad tror du att handledningssamtal kan tillföra eleven?  

9. Finns det några hinder eller svårigheter med handledning? 

10. Kan ni i personalgruppen ge varandra kritik, ifrågasätta varandras handlingar?  

11. Är det något du vill tillägga, fråga? 

 

 

 

 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 

 

 


