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Sammanfattning Denna studie, syftade till att få närmare kunskap om specialpedagogens 

handledningssamtal inom skolan. Vi fokuserade på hur handledningens aktörer reflekterade, 

resonerade och beskrev handledning som ett verktyg. Intervjuer gjordes enskilt med 

pedagoger samt specialpedagoger och efter transkribering togs tre teman ut för djupare 

analys: handledningens syfte och mål, handledningssamtalets form och innehåll, samt 

aktörernas roller inom handledning. Vi försökte urskilja vilka hinder och möjligheter som 

upplevdes i specialpedagogers handledningssamtal. Studiens resultat visade att 

handledningssamtalet kunde ha olika syften för specialpedagoger och pedagoger. Vissa 

aktörer såg handledningen som ett tillfälle för kunskapsutveckling medan andra såg det som 

ett tillfälle att träffas och diskutera, reflektera och dryfta saker som sågs som problem. 

Specialpedagoger och pedagoger hade blandade erfarenheter av både individuella 

handledningssamtal och kollektiva handledningssamtal. Resultatet visade att flera ansåg att de 

individuella samtalen var mer rådgivande, personliga och trygga medan det kollektiva 

samtalet var ett mer planerat och förberett forum som sträckte sig över längre tid.  Oftast var 

det kollektiva samtalet också en beställning från rektor med ett tydligt syfte. 

Specialpedagoger uttryckte ofta att samtalen borde innehålla en reflektionsprocess. Pedagoger 

ville allmänt att samtalen skulle ge svar på problemformuleringar som var individinriktade. Vi 

drog slutsatsen att kompetensutveckling var ett av målen med handledningssamtal. 

Förändringsperspektivet var relativt centralt och kunde ses som ett övergripande tema i 

handledningssamtal där reflektioner skapades mellan deltagarna. Flera pedagoger och 

specialpedagoger hade skilda uppfattningar om aktörernas roller och innehållet i 

handledningssamtalet.   

Nyckelord: specialpedagogisk handledning, specialpedagogiska perspektiv, reflektion, 

systemteori, handledningssamtal.  
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1.Inledning  
  

I examenskraven för specialpedagoger (SFS 2007:638) står under rubriken färdighet och 

förmåga att studenten ska visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. Under vår 

utbildningstid har vi studenter haft många, långa och givande diskussioner kring vår framtida 

yrkesroll som specialpedagoger, särskilt kring ämnet handledning samt vad en kvalificerad 

samtalspartner egentligen gör. Det har vid dessa samtal framkommit att vi alla har olika syn 

på vad begreppet handledning innebär i praktiken och att förutsättningarna för att arbeta som 

specialpedagog och handledare ser väldigt olika ut på olika arbetsplatser.  

Skolans uppdrag har förändrats genom tiderna och kraven på både elever och lärare har 

utvecklats. I och med det har också specialpedagogiken förändrats. Arbetet med elever inom 

specialpedagogisk verksamhet blev mer och mer i behov av konsultativ karaktär på 90-talet 

(Bladini, 2004).  

Det finns ingen tydlighet för hur specialpedagoger ska arbeta med handledning och det är 

oftast upp till var och en att lägga upp sitt arbete efter eget tyckande och tänkande (Bladini, 

2004). Handledningstillfällen kan ske i grupp eller individuellt och kallas till exempel 

kvalificerade samtal, coaching eller kollegiehandledning. Handledning i pedagogiska 

sammanhang har de senare åren blivit alltmer vanligt och orsakerna kan vara många. Är vi 

mer hjälpbehövande, klarar vi oss inte med traditionell utbildning och vår egen erfarenhet?  

Kanske har samhällets och yrkeslivets ökade komplexitet fått till följd att vi behöver mer 

professionell hjälp (Kroksmark & Åberg, 2007).   

Formuleringen kring specialpedagogens handledande funktion har gått mot att vara mer en 

kvalificerad samtalspartner istället för att kallas för handledning. Enligt Bladini (2004) är det 

handledande uppdraget oklart och specialpedagogen ges tolkningsutrymme att inför sig själv 

och andra formulera hur hon/han förväntas göra. Handledning kan fungera som ett redskap för 

att tackla krav och utmaningar som människor möter i yrkeslivet och även fungera som ett 

verktyg för kompetensutveckling (Gjems,2007).   
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Med vår studie vill vi utveckla kunskapen om olika aktörers upplevelser av specialpedagogisk 

handledning. Detta genom att ta reda på hur specialpedagoger och pedagoger reflekterar och 

resonerar över samtalen som verktyg för handledning.   

Vår förhoppning är att studien ska bli till nytta i vår kommande yrkesroll och för andra 

specialpedagoger.  

 1.1 Syfte 
Syftet med studien är att studera olika aktörers resonemang och erfarenheter av 

specialpedagogisk handledning.  

1.2 Frågeställningar 
 Hur reflekterar, resonerar och beskriver handledningens aktörer handledning som ett 

verktyg? 

 Vilka olika roller samt eventuella hinder och möjligheter upplevs i specialpedagogers 

handledarsamtal?    

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Forskningsöversikt 
I följande avsnitt presenterar vi tidigare forskning, svensk och internationell, under fyra 

rubriker; handledning som begrepp och företeelse, handledningens syfte och mål, 

handledningssamtalets form och innehåll samt aktörer och roller i handledningssamtalet.  

2.1.1 Handledning som begrepp och företeelse  

Handledning kan ses som ett begrepp som förenar de teoretiska och praktiska kunskaperna 

och där synen på lärande och kunskap blir avgörande för hur handledning definieras 

(Mollberger Hedqvist 2006).  Det gäller att förstå begreppet i sin helhet och vilka olika typer 

av handledning som finns. Handledning ses som ett paraplybegrepp och kan inbegripa flera 

pedagogiska metoder, såsom rådgivning, information, coachning och undervisning. 

Handledning bedrivs av många professionella yrkesgrupper och i många olika sammanhang 

(Tveiten, 2014).   

Det vägledande samtalet har många olika benämningar liksom de personer som deltar i 

samtalen enligt Hägg och Kuoppa (2007). Ett specialfall av vägledande samtal är 

handledning. De menar att handledning kan användas i olika sammanhang och är närliggande 

vägledande samtal men har inte en identisk betydelse. Handledningen kan innebära att man 
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enskilt eller i grupp samtalar om och bearbetar svårigheter i arbetet. Vägledande samtal kan 

utgöra en viktig del i alla olika typer av handledningssituationer.  Det är därför svårt att 

avgränsa handledningsbegreppet (Lauvås & Handal, 2015). De menar att utvecklingen äger 

rum inom olika yrkesgrupper och professioner och har därmed också utvecklats sektorsvis. 

De ser också att handledning är en slags vardagsaktivitet som förekommer överallt och där det 

inte ställs några speciella krav på den som handleder. Revirtänkande och en kamp mellan 

professionerna är också en aspekt som de nämner gällande att avgränsa 

handledningsbegreppet. Terminologin är svår och utvecklingen inom olika yrkesgrupper och 

professioner försiggår. Handledning omfattar tre tydliga grundformer: supervision, 

konsultation och kollegialt stöd (Lauvås & Handal, 2015). Supervisionsinriktad handledning 

försiggår i en hierarkisk situation där den som får handledning befinner sig under utbildning 

och inte ännu kan tillåtas ta fullt ansvar i sin yrkesroll. Konsultationsinriktad handledning 

föregår mellan kompetenta yrkesutövare där handledaren varken kontrollerar eller bedömer 

verksamheten som den handledde arbetar i. Handledning som kollegialt stöd är inte lika 

tydligt definierad som de tidigare nämnda även om en sådan form är vanlig i vardagen. 

Lauvås och Handal (2015) menar att det finns en skillnad i ansvarsförhållandet. Om det 

handlar om konsultation så är det deltagarna som ansvarar för det som handledningen 

resulterar i medan supervision handlar om att det formella ansvaret ligger hos handledaren.  

Det är närmast omöjligt att definiera vad handledning är vid en första anblick. Variationen är 

överväldigande. Handledningssituationer är i viss mån formaliserade där det föreligger ett 

slags avtal om tid och plats och där kontexten har ett stort inflytande på samtalets dagordning. 

Vissa definitioner begränsar handledningen till ett formaliserat samtal och fortsätter att det 

svarar rätt väl mot sättet att uppfatta och praktisera handledning i flera olika sammanhang 

(Skagen, 2007) Handledning kan också vara så att handledaren anser att kunskap redan finns 

hos sin samtalspartner och att handledningen går ut på att få fram den kunskapen. Bladini 

(2004) uttrycker det som att handledaren kan förlösa den handleddes kunskaper som redan 

finns hos denne. Handledning kan då ses som en problemlösningsprocess där aktörerna består 

av handledaren, den handledde samt dennes klienter.  Definitionen av handledning som 

begrepp är alltså vid. När vi använder begreppet i den här studien menar vi 

handledningssamtal mellan specialpedagog och pedagoger utifrån litteraturens skilda 

forskningsperspektiv. Handledningssamtal som har ett tydligt syfte och mål. Dessa samtal är 

avgränsade från andra aktiviteter i tid och rum.  
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2.1.2 Handledningens syfte och mål  

Handledning är en sorts undervisning där reflektion måste finnas med för att nå målet om 

fördjupad kunskap och att bli skickligare i sitt yrkeskunnande. Tanken med handledarsamtalet 

är att det ska leda till kunskapsutveckling då reflektion skapas mellan deltagarna i samtalet 

(Sahlin, 2005; Mollberger Hedqvist, 2006). Reflektion kan ha många innebörder skriver Clark 

(2009) där den första är relaterad till inlärning. Den andra är att reflektionen är ett syfte eller 

mål i sig medan den tredje innebörden är att reflektion kan involvera mer komplicerade 

mentala processer kring frågor eller problem där det inte finns några givna lösningar. 

Reflektion tillåter att individer kan få syn på sina egna vardagliga erfarenheter och med 

reflektionens hjälp rekonstruera händelser och se andra möjligheter och därmed skapa nya 

kunskaper och erfarenheter.   

Handledning i pedagogiska sammanhang kan sägas skilja sig både från den psykologiska 

(terapeutiska) handledningen och den specialpedagogiska då den pedagogiska handledningen 

tar sin utgångspunkt i lärarnas praktik (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005).  Då utgör 

lärarnas konkreta exempel från sina verksamheter grunden för diskussion, reflektion och 

teoretiska anknytningar. Syftet och målet med handledning är då att synliggöra valen bakom 

det egna handlandet, att kunna anknyta till egen erfarenhet och medvetandegöra val man gör 

(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005).   

Med grund i en enkätundersökning presenterar Kroksmark och Åberg (2007) fyra olika 

syftesområden för handledning. Resultaten visar att handledning som anspelar på 

problemhantering har för avsikt att ge hjälp att hantera specifika problem som uppstår i 

arbetet, exempelvis om elever i behov av särskilt stöd eller liknande. Handledning för 

pedagogisk utveckling syftar till ökad kunskap, lärarkompetens och pedagogisk skicklighet 

och handledning med syftet grupputveckling motiveras ofta av en önskan att förbättra 

samarbetet och att ta tillvara alla de resurser man har i arbetslaget. Till sist är behovet av stöd 

och personlig utveckling viktigt och behöver bevakas i förebyggande syfte. Sahlin (2005) 

menar att handledningens huvudsyfte är ett lärande som ska leda till utveckling. Handledning 

är dock ingen traditionell utbildning utan en pedagogisk metod vars mål är att förbättra 

yrkesjaget. Hon fortsätter att beskriva fyra mål med handledning som förutom 

kunskapsinlärning är färdighetsutveckling, personlig utveckling och integrerad 

yrkesskicklighet.  Sahlin (2005) talar också om pedagogisk handledning i ett 

specialpedagogiskt sammanhang. Hon talar för handledning som en specialpedagogisk 
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påverkansfaktor och pekar på handledningsfunktionens möjligheter att informera skolledning 

och pedagoger om specialundervisningen och dess principer. Alila, Määttä och Uusiautti 

(2016) har undersökt olika vägledningsmetoder där syftet i de pedagogiska sammanhangen är 

att lyckas med en inkluderande undervisning. Det mest centrala i handledning anses vara 

reflektion och dialogens betydelse, att klargöra lärarens grundläggande uppgift och att hjälpa 

och stödja lärare i utmaningar, främja ny lärdom och klargöra lärarnas roller.  

Handledning kan ses som ett långsiktigt sätt att få lärare att lära, dela sina kunskaper och 

kritiskt reflektera. Om lärares tankar inte utmanas förblir de låsta och lärarna fortsätter 

okritiskt att undervisa på samma sätt utifrån egna antaganden, förväntningar och tolkningar 

(Larrivee, 2000). Om inte lärare i samtal kan hjälpas åt att kritiskt reflektera över sin 

undervisning och samarbeta kring nya idéer spelar det ingen roll hur mycket annan utbildning 

de får. Handledande samtal i en jämställd miljö är ett sätt att få en god skolutveckling (Mc 

Laughlin & Talbert, 2008). Cole (2005) beskriver SENCO, det vill säga den engelska 

motsvarigheten till specialpedagogrollen i det engelska skolsystemet. Cole menar att mycket 

av arbetet för SENCO går ut på att genom samtal få medarbetare, föräldrar och personal i 

andra samhällsinstanser att förstå innebörden av en inkluderande skola och att diskutera hur 

de ska bemöta barn med särskilda behov i klassrummen och därmed också nå skolutveckling.   

Bladini (2004) har i sin avhandling funnit att specialpedagogers samtal kan delas in i två olika 

kategorier, verktyg och reflekterande rum. Det förstnämnda tar sin utgångspunkt i lärares 

upplevda problem i skolans vardag, Det blir ofta ett individperspektiv och problemet läggs 

hos den enskilde eleven. Handledaren får en expertroll som problemlösare och läraren den 

som ska få råd att lösa problemet som är eleven. I det reflekterande rummet intar handledaren 

en annan roll än expertens och stimulerar läraren att tänka och beskriva problemet ur andra, 

mer vidgade perspektiv. Handledning leder då mot mer reflektion och förändrade tankesätt 

från individperspektivet till ett bredare perspektiv som innefattar hela gruppen och skolmiljön. 

Kunskap och erfarenhet ger makt och därför är det viktigt att handledaren är mycket 

medveten om och reflekterande över sitt arbetssätt och arbetar för demokratiska metoder där 

målet är att alla får känna sig respekterade och lyssnade Mårtensson-Blom (2006)Det finns 

med andra ord flera olika sätt att se på handledningens syfte och mål. 
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2.1.3 Handledningssamtalets form och innehåll 

Lauvås och Handal (2015) skriver att en viktig del i handledningens utveckling i skolan är att 

bestämma vilken form samtalet ska ha. De menar att samtal i sig är ett sådant vardagsbegrepp 

som är otydligt för att kunna fånga upp den mångfald som begreppet omfattar. Det är 

upplysande att handledarsamtalet kan anta vissa bestämda former medan andra typer inte alls 

passar in i sammanhanget och de menar att det goda handledningssamtalet exempelvis kan 

vara präglad av dialog men inte av till exempel skvaller. Lauvås och Handal (2015) anser att 

man måste försöka ordna upp härvan av beteckningar för olika samtalsvarianter och försöker 

sig på att klassificera samtal efter olika dimensioner. Dessa handlar om Maktförhållanden-

dominans kontra jämlikhet, Intressen- kunskap/insikt kontra relationsbestämning och Fokus-

sak kontra person.  

Kennedy (2005) tar upp handledning som en del av pedagogens process i sin yrkesutveckling 

och beskriver en form som ett individuellt samtal mellan mentor, den erfarna kollegan, och 

novisen som får tips och råd utifrån den erfarnes kunskaper och som också lär vilka kulturella 

normer som gäller på arbetsplatsen. Kennedy menar att den här formen av handledning är 

hierarkisk och att ett samtal som är i ett mer jämlikt förhållande är eftersträvansvärt. För att nå 

dit är kollektiva handledarssamtal att föredra framför individuella samtal eftersom olika 

dimensioner mellan flera människor lyfter samtalen och fler olika infallsvinklar gör det mer 

utvecklande för alla inblandande. I den individuella handledningen finns en begränsning av 

andra metoder än dialogen i och med att bara två personer är delaktiga. Fördelen med en 

individuell handledning är att den handledde personen får mer uppmärksamhet. I den 

individuella handledningen blir förhållandet mellan handledare och den handledde ännu 

viktigare eftersom det bara är dessa två i samtalet (Tveiten, 2014).  

Ahlberg (2007) talar om att grupphandledning i skolan för lärare kan beskrivas som en form 

av kompetensutveckling med potential att främja positiv skolutveckling. Hon menar att 

forskningen visar att handledda lärargrupper kan erbjuda en positiv form för kollektiv 

kunskapsbildning. Hon trycker på att denna handledning kan syfta till utveckling av relationer 

vilket kan bidra till bättre kunskapsutnyttjande och skolutveckling. Näslund (1995) 

presenterar att individuell handledning utan tvekan är den typ av handledning som är mest 

beskriven och undersökt genom forskning och oftast tar utgångspunkt i olika 

utbildningssituationer. Han framför också att den individuella handledningen ger närhet och 

mer personlig matchning av den handleddes behov.  Både i den individuella handledningen 

likväl som i grupphandledningen styrs samtalet av handledarens sätt att ställa frågor och 
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lyssna till vad som sägs i samtalet så att problematiken synliggörs i olika perspektiv. 

Handledarens kunskaper och erfarenheter som samtalsledare kommer att skapa samtalets form 

(Åsén Nordström, 2014).  

 

Lauvås och Handal (2015) delar upp handledning i olika situationer och skiljer på fyra 

områden: yrkesinriktad handledning, uppsatsinriktad handledning, studie- och 

yrkeshandledning samt personlig handledning och rådgivning. Handledning för yrkesutövare 

menar de ökar i kraftig omfattning inom exempelvis skolan. De menar dessutom att det finns 

en ökad medvetenhet om att handledning mellan kollegor är ett viktigt instrument för 

utveckling och förnyelse. Gällande den yrkesinriktade handledningen, som de lägger störst 

vikt vid, handlar samtalen ofta om att utveckla den praktiska yrkesteorin hos den som får 

handledning. Handledning har enligt dem olika sekvenser i ett handledningsförlopp där 

relationen mellan parterna bör utvecklas. I den personliga handledningen måste handledaren 

ta ett ansvar över innehåll och struktur då den enskilde inte får mötas av en klämkäck kultur 

som visar på en svaghet eller bristfällig förmåga i arbetssituationen. Om det i 

handledningssamtalet skapas reflektioner mellan pedagogerna förbättras elevens situation 

(Bladini, 2004). Hon presenterar uppfattningen att specialpedagoger och pedagoger i 

handledningssamtalen till största del pratar om svårigheter, utveckling och möjligheter. I sin 

analys redovisar hon samtalens innehåll som fyra temaområden, Barn, Pedagoger, Föräldrar 

och Andra. Gällande samtalen om barn så framkom utveckling och kommunikation.  Det 

pratas om barn i termen av problem men också vad som fungerar bra. I samtalen om 

pedagoger framkom förändringar och kontroll där det handlar om förändringar hos barn men 

också hos pedagogerna. De talar också om bristande kontroll i sitt arbete. I samtalet om 

föräldrar så ansåg man att det handlade om skilda synsätt och svåra relationer till exempel 

föräldrar som inte delar pedagogernas syn på barnets svårigheter men även föräldrar som 

enligt pedagogerna inte är "bra nog". Området domineras här av problem som hänger samman 

med pedagogernas svårigheter att sätta och hålla de professionella gränserna. Inom det fjärde 

temaområdet som hon väljer att kalla Andra så beskriver pedagogerna problemet att 

samarbeta med andra professionella, chefer och kollegor samt andra organisationer. Där 

diskuteras skilda synsätt, brist på inflytande och möjlighet till kontroll. Bladini (2004) menar 

att förändringsperspektivet blev centralt och det övergripande temat i handledarsamtalen. Den 

teknik som specialpedagogerna använder i samtalen för att komma åt förändring är att visa på 

möjligheter, jämföra och peka på inflytande. 
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Åberg (2009) presenterar i sin avhandling två typer av samtalsmönster vilka benämns som 

erfarenhetsbaserade och syntesbaserade samtal. Vid dessa samtal jämförs rutiner, regler, 

arbetssätt osv. och där deltagarna bekräftar varandras erfarenheter. Samtalen ändrar vart 

eftersom karaktär och kopplas till generella mönster efter att konkreta erfarenheter utbytts. 

Samtalsinnehållet blir mer syntetiserade och lärandet befrämjas menar hon. Här har 

samtalsledaren en viktig uppgift och det är att ge samtalen en sådan riktning. Till att börja 

med så är handledaren den aktiva som ställer frågor men så småningom förändras 

samtalsmönstren och deltagarna börjar ställa frågor till varandra. Även Åsén Nordström 

(2014) benämner samtalsmönster: bekräftande, befästande, synliggörande och kunskapande. 

Hur samtalen utvecklas menar hon beror på vilket motstånd handledaren förmå ge. Till en 

början är de flesta samtal bekräftande och utan utmanande tankar men efterhand bör 

handledaren ge mer motstånd i samtalet som kan leda till nya kunskaper. Stannar däremot 

processen upp i enkla processer kan handledningen istället befästa saker så att problemen 

kvarstår, myter kan odlas och hinder ses gemensamt av gruppen som oöverstigliga. I tidigare 

studier med specialpedagoger och speciallärare har handledningen tagit formen av en 

professionell reflekteringsprocess uttrycker Ahlberg (2013) det. Hon såg att 

specialpedagogerna hade som sin primära uppgift att hjälpa lärarna att lyfta diskussioner så att 

det inte enbart handlade om vardagsproblem. Förutom didaktiska frågor så flätades teman 

som respekt, människosyn, kunskapssyn och samarbetet med föräldrarna samman. 

Pedagogerna utvecklade därmed ibland en gemensam förståelse av händelserna i 

handledarsamtalen.  Det är alltså specialpedagogen som genom yrkesskicklighet i samtalet 

lyfter reflektionsprocessen och får igång positiva effekter istället för att befästa negativa 

tankar och hinder.  

  

2.1.4 Aktörer och roller i handledningssamtalet  

Pedagogiska samtal i skolans värld behöver ledas av någon person med pedagogisk kunskap 

men också med en kunskap om kommunikation. Specialpedagogen är den person som har båda 

dessa kompetenser i sin utbildning (Ahlefeld Nisser, 2009). Handledarens syn på inlärning och 

kunskap är betydelsefull, om handledaren anser att inlärning sker genom instruktioner och 

undervisning kommer lätt hen att inta en lärarroll eller expertisroll  (Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2005). Om handledaren däremot tror att inlärning och ny kunskap nås genom 

diskussioner och nya infallsvinklar och egen reflektion kommer handledarrollen vara mer 
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komplementär där alltså handledaren och pedagoger kompletterar varandra och bidrar till 

samtalets utveckling och allas idéer har lika stort värde (Wächter,2001).  

I en studie från Colorado redogör Strain och Joseph (2004) resultat från en undersökning där 

lärare som undervisade barn i yngre åldrar deltog. Syftet med denna undersökning var att se 

hur handledningssamtal kunde förbättra och utveckla arbetet med att inkludera alla elever 

samt minska både lärares och elevers stress, frustration och känsla av misslyckande. Deras 

resultat visade att handledarens roll att försöka lyssna och vända lärarens negativa tankar till 

mer positiva och lösningsfokuserade var viktig och utgjorde en möjlighet till god 

skolutveckling. Det är med andra ord viktigt att handledaren har förmåga till att synliggöra, 

lyssna och reflektera över vad som kan utvecklas och förbättras för att få en positiv 

utvecklingsprocess inom skolan genom handledningssamtalet.  

Handledningens aktörer i skolan kan omfattas av tre parter det vill säga handledaren, den 

handledda och skolledaren som alla tre behöver vara aktiva, delaktiga och är beroende av 

varandra för att det gemensamma projektet ska bli tillfredsställande. Om 

kompetensutveckling genom handledning för yrkesverksamma pedagoger ska bidra till 

skolans utveckling så kan man inte bortse från den ena eller andra parten i 

handledningsuppdraget. Det är viktigt att klargöra den egna rollen likväl som att analysera 

förväntningarna på handledningen (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Även Cole 

(2005) för ett resonemang om att det bör finnas ett aktivt stöd från skolledningen vilket ökar 

handledarens möjligheter att påverka i samtalen och få skolan att utvecklas i positiv riktning. 

Ytterligare en aspekt som Åberg (2009) och Åsén Nordström (2014) tar upp är att 

handledningen måste vara väl förankrad hos alla parter, om någon part tycker att 

handledningen inte behövs eller har bestämts uppifrån och därför känns påtvingad kommer 

handledningen inte att vara framgångsrik. Gjems (1997) lägger istället stor vikt på att 

handledaren har samma utbildningsbakgrund som de handledda vilket skapar bättre 

förutsättningar för handledningssamtalet.  

Enligt Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) kan förväntningarna på handledaren i 

skolan vara stora. Då kan också förväntningarna på handledarens roll skilja sig åt mellan 

skolledaren och lärarna. Skolledaren förväntade sig att handledarrollen skulle innefatta 

förmåga att leda gruppsamtal och förmågan att utmana lärarnas tänkande. Lärarna däremot 

förväntade sig att handledaren skulle inspirera, ge kickar, lyssna och anpassa sig till lärarnas 

intressen och behov.  
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Handal (2007) lyfter att det finns en lång tradition och en intuitiv uppfattning om att 

handledaren är en person med stark kompetens inom det område som handledningen gäller. 

Det är med andra ord viktigt att fundera på vilken kompetens vi då ser framför oss. En 

möjlighet är att handledaren utgör en modell för yrkesutövandet. Handledaren måste med 

andra ord vara en duktig utövare av yrket. I den rollen menar Kroksmark och Åberg (2007) att 

handledaren instruerar, ger den handledde möjligheten att pröva sig fram och sedan bekräftar 

eller korrigerar den handledde. I en lite annorlunda handledarroll kan handledaren fungera 

som analytiker och tolk i förhållande till yrkespraktiken. Den handledde får då hjälp till insikt 

med hjälp av begrepp, perspektiv, och modeller från teorin och med det som kallas beprövad 

erfarenhet. Skillnaden på dessa roller som Kroksmark och Åberg (2007) tar upp är helt enkelt 

att kunna säga att den ene handledaren är handlingsfixerad medan den andre är 

reflektionsfixerad som de väljer att kalla det. I båda fallen är de enade kring att handledarna 

har en hög kompetens i förhållande till yrkesutövningen men att den är olikartad och att den 

måste ses i relation till den aktuella handledarrollen.  

Lauvås och Handal (2015) menar att det finns en maktdimension mellan samtalspartnernas 

roller. Maktförhållanden, dominans kontra jämlikhet kan innebära exempelvis ordergivning, 

utskällning, beröm och föreläsning.  Samtalen kan få en prägel av envägskommunikation 

eftersom den starkare brukar dominera i dess olika roller. Den ena ytterligheten kan ange en 

statusskillnad i rollerna där ena parten har mycket stor makt över den andre, tex. inom ramen 

för ett hierarkiskt system.  Näslund (2007)  menar i sin tur att det finns ett inbyggt maktspel i 

handledningen. Belöningsmakt där den handledde låter sig ledas av handledaren för att få 

belöning av något slag, straffande makt där den handledde låter sig ledas av handledaren för 

att undvika straff, legitim makt där den handledde låter sig ledas för han eller hon har rätt att 

begära en aktivitet och informationsmakt där den handledde låter sig ledas för att han eller 

hon önskar ta del av den information som handledaren har. Handledning som utförs av 

professionella har i sin tur ett etiskt ansvar skriver Tveiten (2005) och menar att handledaren 

kan få människor att berätta mer än de tänkt och att det därför är av yttersta vikt att 

handledaren är medveten om sitt eget etiska ansvar. I handledningssituationen finns en 

makthierarki där handledaren har mer kunskap och ofta mer erfarenhet än dem hen handleder. 

Mårtensson Blom (2006) menar att en handledare måste ges utrymme för egen reflektion. Det 

är nödvändigt att handledaren har förmågan att avgöra om deltagarna har känt sig 

respekterade och lyssnade till och också att handledaren måste kunna reflektera över om sina 

egna handlingar varit nödvändiga i samtalet Ahlefeld Nisser (2009)  
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Mollberger Hedqvist (2006) har studerat hur pedagogers yrkeserfarenheter uttrycks och 

utvecklas i grupphandledningssamtal. Hon nämner att lärande måste ske inifrån genom egen 

reflektion över sig själv för att kunna utvecklas i sin yrkeskompetens. Det måste också finnas 

en öppenhet för andras sätt att se på dilemman och olika lösningar, inte låsa fast sig vid sina 

egna lösningar enbart, utan lyssna på sina samtalspartners med öppenhet. Det krävs att 

samtalsdeltagarna är nyfikna på andra deltagares erfarenheter och inte ser sin egen kunskap 

som det enda givna och rätta. Själva handledningsprocessen kan ses som en mötesplats mellan 

teori och praktik fortsätter hon. Handledarskapet handlar om förmågan att kunna lyssna öppet 

och kunna ge respons som i sin tur ger reflektioner på erfarenheter som sen kan omprövas och 

ge ny kunskap (Mollberger Hedqvist, 2006). 

 

2.2 Teoretiska ramverk  
 

Den teoretiska ramen för den här studien har tre utgångspunkter; de specialpedagogiska 

perspektiven presenteras först följt av teorier om handledning där olika modeller på 

handledning tas upp och presenteras, till slut beskrivs ett systemteoretiskt perspektiv.  

 

2.2.1 De specialpedagogiska perspektiven  

Bladini (2004) menar att det finns skilda forskningsperspektiv på specialpedagogisk 

verksamhet som kan grupperas i två områden. Det ena tar utgångspunkt i den enskilda 

individen, den andra i det omgivande samhället. Bladini väljer att kalla det individperspektivet 

respektive det miljörelaterade perspektivet. Hon menar att individperspektivet har varit det 

dominerade inom specialpedagogisk forskning där man har fokuserat på enskilda individers 

brister och svårigheter. Bladini (2004) anser att det finns starka influenser från medicinsk 

forskning och psykologisk testteori inom detta perspektiv. Inom det miljörelaterade 

perspektivet, ett perspektiv som förstås i relation mellan individens förutsättningar och 

omgivningens krav, talar man i termer av elever i svårigheter där man söker lösningar som är 

övergripande och långsiktiga. Forskare började på senare delen av nittiotalet att kritisera dessa 

två perspektiv. Man menade att områdets komplexitet innebar att fler perspektiv behövdes för 

att förstå och förklara frågeställningar som hör ihop med specialpedagogisk verksamhet 

(Bladini, 2004).  
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Grunden och kunskapen om specialpedagogik har i stort organiserats inom psykologin och 

medicin och i dess rötter (Nilholm, 2005). Han anser också att specialpedagogiken brukar 

delas in i två olika perspektiv. Ett som lutar sig mer mot ett mer traditionellt och 

individualistiskt perspektiv med just rötter i medicin och psykologi samt ett perspektiv som 

lutar mer mot sociala faktorer och dess betydelse för skolproblem. Ett flertal forskare har 

diskuterat olika perspektiv på specialpedagogik och därmed också benämningen på de olika 

perspektiven menar Nilholm (2005) och då benämner han forskare som Skrtic, Haug, 

Emanuelsson med flera. Han anser också att specialpedagogiken fortfarande domineras av ett 

traditionellt perspektiv som karaktäriseras av att individen ses som problembärare genom att 

ha en viss bakgrund och vissa egenskaper. Specialpedagogers handledning tenderar också att 

ha tonvikt på problemhantering utifrån individen enligt Åbergs (2009) undersökning vilket 

därmed visar att det traditionella perspektivet som Nilholm (2005) tar upp framstår som 

dominant.  

Kritiken av specialpedagogisk verksamhet kan enligt Nilholm (2005) vara mer eller mindre 

radikal men å andra sidan menar han att det kan handla om att avskaffa särlösningar och 

specialskolor för att skapa gemensamma mötesplatser för elever med olika bakgrund utan att 

den grundläggande distinktionen mellan pedagogik och specialpedagogik överges.  Han 

menar att betydelsen av att ha grundläggande perspektiv är viktig för att få överblick över ett 

område.  

Nilholm (2005)  diskuterar också frågan om ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, inom 

specialpedagogisk forskning. Dilemmaperspektivet är ett perspektiv som han tar fasta på och 

beskriver utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som inte tillskriver individens 

essentiella egenskaper utan inrymmer utbildningssystemets sätt att möta elevers olikheter vars 

innebörd förhandlas i sociala processer. Alltså menas att dilemmaperspektivet placerar 

problematiken i ett socialt rum där det sker förhandlingar om hur olikheter ska hanteras. De 

båda föregående perspektiven tar sin utgångspunkt i att lösa problem med individuella brister 

eller specialpedagogik genom att kompensera individen eller att förändra skolan genom att 

uppmärksamma olika maktförhållanden och diskurser medan det sistnämnda tar sin 

utgångspunkt i att moderna utbildningssystem har att hantera elevers olikheter samtidigt som 

att alla ska erhålla gemensamma erfarenheter och kunskaper. 

I den här studien, som behandlar handledningssamtalets innehåll, kommer vi att belysa hur de 

olika specialpedagogiska perspektiven framträder i samtalen.  
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2.2.3 Teorier om handledning 

Handledning är ett fenomen som är komplext och just begreppet handledning är problematiskt 

då det ges skilda innebörder i olika sammanhang. Handledningsteorin har dominerats av 

individualpsykologiska synsätt men intresset går mer och mer mot individen i hennes 

sammanhang med influenser från systemteorin. Ett sätt att försöka fånga fenomenet 

handledning är att beskriva det som en form för påverkansprocesser menar Bladini (2004).  

Åberg (2007) belyser tre förklaringsmodeller gällande handledning som hon har baserat på 

olika funktioner som handledningsverksamheten kan ha i skolan. Dessa tre är Medel för 

lärande och utveckling, Medel för anpassning och Trygghetsskapande medel. Vid den 

förstnämnda handlar det om förmågan att anpassa sig till situationen på arbetet och ett 

anpassningsinriktat lärande. Den andra förklaringsmodellen, handledda lärargrupper som 

medel för anpassning, har att göra med en reflekterande praktik i samspelet mellan lärarnas 

teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska utformning. Trygghetsskapande medel 

menar Åberg är en modell som tar sin utgångspunkt i anställdas behov av stöd. Det syftar till 

att hjälpa kring den osäkerhet som finns kring arbetsuppgifterna.  

Sundqvist (2012) beskriver två olika perspektiv på handledning, det föreskrivande och det 

icke-föreskrivande. Sundqvist menar att dessa två traditioner där det första innebär att 

handledaren ses som den mest professionella och som använder sina professionskunskaper till 

att ge råd till andra medan det andra perspektivet är mer reflekterande och där det är 

handledarens kunskaper av samtal som gör att de handledda reflekterar över sitt eget 

handlande.  Det finns ingen knivskarp gräns mellan dessa perspektiv. I Sverige har det icke-

föreskrivande perspektivet blivit den vanligaste handledningsformen i våra skolor. Sundqvist 

(2012) presenterar en genomgång av nordisk litteratur på området handledning och har 

konstaterat att det dras likheter mellan handledning och reflekterande samtal där de som har 

rådsökande inslag är i framkant.  De fördelar som nämns är att just handledningsformen leder 

till utveckling av den som söker råd och dennes yrkesidentitet. I Sverige har man tagit fasta på 

just den verksamhetsutvecklade möjligheten. Sundqvist menar att man kan konstatera att 

nuvarande forskning och litteratur som behandlar just handledning har fokuserat på hur det 

föreskrivande eller det icke föreskrivande perspektivet är det mest effektiva men hon anser att 

de två perspektiven går att kombinera. Hon menar att det är möjligt att ha ett förhållningssätt 

som framhåller det demokratiska förhållandet mellan deltagarna och handledaren men att 

handledaren har möjlighet att vara rådgivande i form av brainstorming när problemanalysen 
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genomförs under handledningen (Sundqvist,2012).  Då den här studien undersöker olika 

aktörers resonemang och erfarenheter av specialpedagogisk handledning ska det bli intressant 

att se om det går att urskilja olika handledningsmodeller och om det utifrån vald modell kan 

märkas vilket specialpedagogiskt perspektiv som råder. 

 

2.2.4 Det systemteoretiska perspektivet 

I den systemteoretiska handledningen ligger fokus primärt på relationer mellan människor 

(Gjems, 2007; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Detta yttrar sig i vilka relationer 

den handledde har till de personer som han eller hon arbetar mot och tillsammans med. Det 

systemteoretiska perspektivet på just handledning trycker på att kompetensutveckling ska ske 

i ljuset av det som skiljer mellan människor och mellan människor och omgivning. Allt sker 

alltså i en given social kontext. Gjems (2007) skriver att det centrala temat därför blir hur man 

som yrkesutövare genom olika handlingar påverkar andra och hur de sedan i sin tur blir 

påverkade av andras reaktion på de egna handlingarna. Hon anser att genom att flytta fokus 

från individ, till individ som samverkar med andra individer i sitt sammanhang kan få andra 

infallsvinklar och lösa problem bättre. Kvalité måste alltid ses i relation till något annat. Om 

vi vill nå bättre kvalité måste det jämföras med något som är sämre. För varje grupp är en 

förbättrad kvalité något unikt för dem eftersom de bara kan utgå från dem själva (Gjems, 

2007). Hon fortsätter presentera att inom systemteorin måste man inom en grupp utifrån deras 

olika erfarenheter och kunskaper skapa ny kunskap som gäller för en ny omgivning med 

andra människor. Kunskapen förändras i förhållande till vilket sammanhang som råder då. 

Nya kollegor, nya samtal förändrar kunskapen.  Språket är centralt i det systemteoretiska 

perspektivet och det innebär att vara uppmärksam på vilket språk vi använder för att utbyta 

erfarenheter och skapa mening.  Språket förleder oss att tänka linjärt om händelser och där vi 

söker efter orsaken till att något är som det är. Det föranleder oss att tänka i linjära orsakan-

verkansrelationer.  Att vi samtalar, ger varandra feedback och så vidare gör att vi får öppna 

system utifrån de människor och grupper vi vistas i och ett mer cirkulärt tänkande, allt hänger 

ihop (Gjems, 1997). Wächter (2001) tar upp den sokratiska dialogen som ett verktyg som 

passar inom systemteorin. Den har till syfte att söka rätt på den kunskap och den insikt som 

deltagarna redan har inom sig. Det som upplevs som ett problem uppstår på grund av brist på 

förståelse och insikt, Det är inte brist på fakta eller teoretiska kunskaper som orsakar 

problemen utan att vi fastnar i ett visst sätt att tänka eller förklara det som händer eller det vi 

varit med om. I samtalet sker en insikt i den egna kunskapen och kunskapsgränserna i det 
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speciella sammanhanget. Med den insikten skapas ny kunskap tillsammans med andra i 

samtalet. Ett systemteoretiskt perspektiv handlar om att se organisationen och det bygger på 

klassisk organisationsteori och systemteori (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). De 

hävdar att delarna är beroende av varandra och att samspelet är nyckeln i systemteorin. 

Systemteori i skolan menar de är kommunikation, styrning genom intressegemenskap och 

ledning som samordnare.  Öquist (2013) beskriver också ett systemteoretiskt perspektiv som 

ett cirkulärt tänkande. Han menar att det går att se hur saker hänger ihop och vad det är som 

orsakar vad. Eftersom handledning ofta är en problemlösande process så är ovan nämnda 

faktorer viktiga i vårt arbete. Systemteorin säger att för ett system ska kunna utföra ett arbete 

mot ett mål så måste det finnas kopplingar mellan olika nivåer och mellan de olika delarna i 

systemet. Det kan handla om exempelvis gemensamma normer och värden. Dessa kopplingar 

har vidare stor betydelse för kunskaps och kompetensbyggnaden. I vårt arbete kommer vi 

använda det systemteoretiska perspektivet för att kunna se hur yrkesutövare påverkar varandra 

och om kompetensutveckling sker samt om språk och normer påverkar samspelet mellan 

människor i handledningssamtal. 

 

3. Metod 
I detta avsnitt kommer vårt val av metod samt tillvägagångssätt i undersökningen att 

presenteras. Vi kommer även att göra en redogörelse för studiens urval, analys och hur vi 

arbetat för att nå kvalitet i arbetet. Dessutom innehåller det vilka etiska överväganden som 

tagits i beaktande i studien. 

3.1 Metodval 
Backman (2016) poängterar att med ett kvalitativt förhållningssätt ställer sig forskaren frågor 

om hur individen uppfattar, tolkar och strukturerar sin verklighet. Forskaren är intresserad av 

att studera människan i dennes vardagsmiljö och i förhållande till andra människor.  Vår 

undersökning har en kvalitativ metodansats. Intervjuer är en bra metod när man har en önskan 

att kunna beskriva och förstå individers upplevelser och erfarenheter av en särskild situation 

(Kvale & Brinkmann, 2014). En variant av intervjuer är semistrukturerade intervjuer där ett 

antal huvudfrågor är gemensamma, men där följdfrågorna kan skilja sig åt beroende på vilka 

svar som kommer från respondenten. Om intervjufrågorna inte är för strikta kan följdfrågor ge 

en fördjupad kunskap och nya infallsvinklar på frågeställningen (Kvale & Brinkmann , 2014) 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med sju specialpedagoger och sju pedagoger 
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vilka alla har deltagit i specialpedagogiska handledningssamtal. Här ansåg vi det viktigt att 

genom öppna frågor och stor lyhördhet fånga upp respondenternas erfarenheter ifrån 

handledningssamtalet för att få en fördjupad kunskap och nya infallsvinklar till vår studie.  

 

3.2 Urval 
För att genomföra studien har vi i vårt urval haft vissa kriterier med hänsyn till vårt syfte. De 

specialpedagoger som deltog i studien skulle vara utbildade till specialpedagoger och arbeta 

inom någon av skolans verksamheter. De skulle ha några års arbetserfarenhet och aktivt ha 

arbetat med handledning i sin yrkesroll. För de pedagoger som deltog i studien gällde att de 

hade en pedagogisk utbildning så som förskolelärare, grundskolelärare, gymnasielärare, lärare 

i grundsärskola eller lärare i gymnasiesärskola och har deltagit i handledningssamtal med 

specialpedagog. Bladini (2004) benämner den här typen av urval som strategiska urval.  

Undersökningen genomfördes i två kommuner, en mindre och en medelstor. I den mindre 

kommunen togs kontakt med det centrala Elevhälsoteamet, dit alla specialpedagoger i 

kommunen tillhörde. Efter en beskrivning av studien för teamets arbetsledare fick vi namn på 

de specialpedagoger som handledde och kontaktade dem via personliga samtal, telefon eller 

mail. Vid denna kontakt frågade vi om utbildning, erfarenhet och anställning.  Sedan togs 

kontakt med rektorer på de skolor som fanns i centralorten i kommunen och av dem fick vi 

namn på pedagoger som deltagit i handledning. Vi skickade en förfrågan via mail till 

pedagogerna och fick positivt svar från fyra, en på gymnasiet, en på 1-3 skola och två på 

särskolan. 

I den andra kommunen tog vi telefonkontakt med elva olika skolor. Vid kontakten frågade vi 

även här om utbildning, erfarenhet och anställning, Fyra specialpedagoger tackade ja till att 

bli intervjuade, två på samma skola och övriga två på olika skolor samt tre pedagoger, alla på 

skilda enheter. De som var intresserade fick via mail information om vår studie. 

De sju specialpedagogerna var kvinnor i åldersspannet mellan 44 och 60 år. De har alla jobbat 

i många år som lärare innan de utbildat sig till specialpedagoger och de hade olika sorters 

lärarutbildning bakom sig. Av de sju pedagogerna var fyra män och tre kvinnor i åldrarna 23 

till 62. Den med minst erfarenhet började arbeta som pedagog hösten 2016 och de med mest 

erfarenhet hade över 40 år inom yrket.   
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3.3 Genomförande 
För att skapa en förståelse för ämnet och ha en teoretisk förankring till det har vi läst in oss på 

litteratur i ämnet. Därefter har vi skrivit vårt syfte och våra frågeställningar. Backman (2016) 

menar att det är omöjligt att göra ett gott arbete om man inte först tagit reda på tidigare 

studiers resultat. Vi har därefter genomfört intervjuer med de sju specialpedagogerna på sina 

respektive arbetsplatser eller på annan plats som känts lugn och trygg för de intervjuade. 

Likaså har vi gjort med de sju pedagoger som blivit handledda. Intervjuerna har spelats in på 

mobiltelefon via röstmemon, och därefter transkriberades intervjuerna. Vi genomförde 

intervjuerna på följande sätt. Vi använde oss av en intervjumall med så öppna intervjufrågor 

som möjligt (bilaga 2). Platsen för intervjun bestämdes av intervjupersonerna. De fick i 

förväg, genom ett missivbrev, telefonsamtal och mail, veta syftet, ungefärlig tid som de 

behöver avsätta och förutsättningarna för studien (bilaga1). Inledningsvis i samtalet 

upprepade vi förutsättningarna för deltagande i studien. De intervjuade har också erbjudits att 

ta del av rapporten när den är klar. Vi höll oss till våra intervjufrågor men ställde 

kompletterande frågor för att följa upp och fördjupa svaren.  

Vi har använt oss av ett dokument i plattformen onedrive där vi har haft möjlighet att arbeta 

samtidigt i kombination med telefonsamtal via högtalare. Vid några tillfällen under 

processens gång har vi träffats på högskolan. Vi har båda arbetat gemensamt med alla delar av 

arbetet.  

 

3.4 Tillförlitlighet 
Larsson (2005) tar upp vikten att ha en vetenskaplig hederlighet och med det menar han bland 

annat att författaren till arbetet inte undanhållit något hen kände till och heller inte lagt till 

något som inte hör till studien. Viktigt är också att vara noggrann med hur begrepp används 

(Larsson, 2005). Inom kvalitativa studier behövs begrepp såsom trovärdighet och 

tillförlitlighet för att värdera studiers resultat och resultatens trovärdighet beror på hur 

forskaren har arbetat med att samla in sitt material, vilka metoder som använts och hur 

analysen har gått till (Fejes & Thornberg, 2016).  

Vi har valt att spela in intervjuerna för att öka tillförlitligheten i vårt arbete. Transkriberingen 

av dem gör att vi kan bearbeta materialet på ett sätt som gör att eventuella missförstånd 

minimeras (Kvale & Brinkman, 2014). Vi har lyssnat till inspelningarna flera gånger och 

samtidigt granskat våra transkriberingar för att kunna göra korrigeringar om fel upptäcktes. 
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Bladini (2004) tar upp problemet med att våra förkunskaper alltid påverkar oss både vid 

intervjuerna och i analysarbetet. Det går inte att undvika men med hjälp av vårt teoretiska 

ramverk och tidigare forskning att förhålla oss till tror vi ändå att tillförlitligheten är relativt 

hög. Redan i förberedandet av intervjuer bör intervjuaren var uppmärksam på vilka frågor 

som skrivs ner och undvika ledande frågor utan ha frågorna så öppna som möjligt. Under 

intervjuerna gäller det också att ge akt på vilka följdfrågor som ställs och som kan påverka 

vilka svar som fås (Kvale & Brinkman, 2014).  I den här studien använder vi flera citat, dels 

för att tydligt visa vad informanterna säger men därefter försöker vi också att sätta in deras 

uttalanden i ett större sammanhang som vi kritiskt granskar och analyserar. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att om en noggrann förklaring av analysmetoden som används i 

arbetet görs ökar trovärdigheten.  

Viktigt att påpeka är att en undersökning av den här storleken där endast sju specialpedagoger 

och sju pedagoger deltar gör att vi inte kan dra några slutsatser för alla specialpedagogers och 

pedagogers handledningssamtal (Göransson & Nilholm, 2009).  

 

 

3.5 Etiska överväganden 
Etikens uppgift är inte att erbjuda en abstrakt teori om det goda utan snarare göra oss goda 

enligt Kvale och Brinkman (2014). De menar att sannfärdighet är mycket viktigare än absolut 

sanning ur det aristoteliska perspektivet i ett etiskt forskningsarbete. Man kan beskriva den 

kvalitativa världen på ett adekvat sätt genom att komma fenomenen tillräckligt nära och 

genom att vara objektiv till speciella situationer.  

Vi strävar efter att uppfylla de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) 

rekommenderar. Informationskravet, där vi informerat undersökningsdeltagarna om deras 

uppgift i arbetet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De har givetvis informerats 

om att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet, där vi 

har inhämtat uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke för arbetet. 

Konfidentialitetskravet, undersökningens personer ska ges konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras säkert så att inte obehöriga kan komma åt dem. Med 

Nyttjandekravet menas att uppgifter som kommer till oss får inte användas annat än till 

forskningsändamålet.  
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För att minimera risken för att de personer som deltar i studien ska kunna spåras, har ett antal 

åtgärder vidtas. Kommunens namn eller arbetsplatsernas namn har aldrig att nämnts i studien. 

Deltagarnas namn nämns aldrig i rapporten. Alla personer som deltagit i studien har varit 

myndiga och har tillfrågats via brev om de vill delta i studien. De har också fått information 

om att de när som helst under processen har möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna har ägt rum på en plats där de känt sig lugna och 

trygga. De intervjuade personerna fick själva välja vilken tid som passade dem bäst att bli 

intervjuade. 

3.6 Dataanalys 
Intervjuerna har spelats in och de transkriberade intervjuerna har lästs ett flertal gånger. Under 

läsningen skrevs korta noteringar i marginalen. De här noteringarna kan vara nyckelord, idéer 

eller fraser som dök upp under läsningen och skrevs ner som minnesnoteringar (Creswell, 

2013).  

Nästa steg i bearbetningen av materialet var att försöka beskriva och klassificera i olika 

teman. Detta gjordes med färgmarkeringar på uttalanden i olika färger efter olika teman. 

Studiens syfte och frågeställningar var grunden för bearbetningen av intervjumaterialet. En 

begränsning till fyra olika kategorier utifrån vår bakgrund gjordes, handledarsamtalens syfte 

och mål, form och innehåll samt aktörer och roller. Enligt Creswell (2013) underlättar en 

begränsning av kategorier i analysen som ska göras. Tredje steget i bearbetningen av 

materialet var att analysera de olika kategorierna. 

4. Resultat  
I det här avsnittet presenteras de resultat som framkommit från de genomförda intervjuerna. 

Resultaten följer samma ordning som forskningsöversiktens tre sista rubriker. Då det i studien 

ingår två yrkesgrupper redovisas de var för sig under varje rubrik. Vi har valt att värna om 

deltagarnas konfidentialitet så långt som möjligt och har därför valt att enbart benämna dem 

som specialpedagog eller pedagog. 
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4.1 Handledningens syfte och mål 
 

Specialpedagogernas beskrivningar 

Utifrån specialpedagogernas svar såg vi att handledningssamtalen kunde ha flera olika syften. 

Det kunde till exempel vara kunskapsutveckling. Specialpedagogerna beskrev handledningen 

som ett tillfälle att i team träffas, diskutera och reflektera. Samtalen är ett givande och ett 

tagande i samspel där alla måste dela med sig av sina erfarenheter för att väcka nya tankar och 

nå ny kunskap.   

 Att väcka nya tankar, få nya idéer, så det känns bra när man går därifrån och att han själv kom på 

det utifrån det vi pratade om.  

Så uttryckte en av specialpedagogerna vad handledningens syfte och mål var för henne. Även 

de andra specialpedagogerna uttryckte sig på likande sätt, att de ville få de handledda att 

reflektera över sin egen kunskap och agerande som leder till nya idéer som de sedan vågar gå 

ut och använda i sitt arbete.  Specialpedagogerna hoppas att de genom reflektion kan få 

pedagogerna att växa, se nya perspektiv och utvecklas i sin yrkesroll när vi pratar om 

handledningssamtalets mål.  

Jag anser att syftet med handledning är att tillsammans få reflektera över möjligheter och 

svårigheter i undervisningen för att komma framåt.  

Ett annat syfte som framkom var kunskapsöverföring. Specialpedagogerna beskrev att de 

försökte nå ut, och öka personalens specialpedagogiska kompetens. Det kunde handla om en 

elev eller en grupp av elever men också om gällande lagstiftning eller ökad förståelse för 

diagnoser. En specialpedagog menade att det är viktigt att hon har/hade ett råd eller tips att 

dela till pedagogerna i samtalet som sedan kan testas i verkligheten för att utvärderas vid 

nästa handledningstillfälle. Hennes upplevelse var att om hon inte hade något konkret råd 

eller tips att ge blir det samtal efter samtal men inget som händer och därmed ingen 

utveckling i gruppen. Hon ville att hennes råd skulle leda till att de handledda kunde pröva 

rådet konkret i en situation i klassrummet som de vid nästa handledarsamtal kunde ta upp och 

diskutera hur det gått.  

Ytterligare ett syfte var det förebyggande arbetet som fler specialpedagoger uttryckte att den 

kollegiala handledningen främst är ett exempel på. Ska handledningen vara förebyggande 

måste det få ta tid och samtalen måste vara flera och utsträcka sig över en längre period. 

Också de enskilda samtalen kunde vara förebyggande menade de flesta av 
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specialpedagogerna. De flesta tyckte dock att de kom in för sent i processen, när problemen 

redan uppstått.   

Att få problemet till sig i sista minuten, ibland i korridoren, där de tror att man ska lösa ett 

problem på stående fot utan bakgrundsfakta kvarstår på vår skola. Jag önskar att man fått varit 

delaktig tidigare i processen.  

En av de andra specialpedagogerna uttryckte, 

Handledningens syfte kan vara olika beroende på hur uppdraget har getts, vilka direktiv 

specialpedagogen fått. Det kan vara att jobba med gruppen, arbetslaget , för att nå en positiv 

förändring eller det kan vara att utgå från ett särskilt problem. Ibland kan det bli att jag blir 

rektorns budbärare, jag ska få ut rektorns budskap till personalen  

Ett annat svar från specialpedagogerna visade att det kunde krocka mellan 

specialpedagogens uppdrag och mål och den handleddes förväntningar.   

Jag levde nog inte upp till lärarens förväntningar men däremot till rektorns. 

En specialpedagog lyfte problemet kring uppdraget och syftet med handledarsamtalet. Hon 

menade att det mellan ledning och pedagoger skiljde sig i önskan om åtgärd där ledningen 

hade en tro om att ett handledningssamtal skulle lösa den problematik som rådde medan 

pedagogerna ibland önskade en mer specifik exkluderande åtgärd för eleven. Hon förklarade 

det som så att pedagoger inte alltid var öppna för diskussion och reflektion kring situationen 

utan ville ha en snabb åtgärd för elevens och klassens skull som inte var i samklang med 

ledningens tankar.  

 

Pedagogernas beskrivningar 

Pedagogerna hade gemensamt att de ville att handledning skulle utveckla dem personligen 

och att det skulle leda till att de blir bättre i sin professionsutövning. De uttryckte att de ibland 

behövde en bekräftelse på att de gjorde rätt. Fler menade att handledningen är ett sätt att 

stärka verksamheten de jobbar i, ett kollegialt sätt att förstå varandra bättre och få ett 

sammanhang i utvecklingsarbetet. Några menade att handledningens mål är att få arbetslaget 

att ha ett gemensamt tänk och förhållningssätt medan andra menade att målet är att få syn på 

varandras olikheter och se det som en styrka som utvecklar arbetslaget.  

 Handledning för mig är att få en gemensam syn på problemet.  

Det framkom att pedagogerna tyckte att specialpedagogen genom handledningen skulle ge 

dem vägledning och att få rätt verktyg för deras arbete medan andra menade att 

handledningen inte ger direkta svar men som däremot ger möjlighet att diskutera och därmed 
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utveckla sina egna tankar. Målet menade flera är att specialpedagogen ska kunna utveckla och 

fördjupa tankarna och den kunskap de har kring den situation som råder.  

 

Analys 

Sammanfattningsvis visar svaren från intervjuerna att syfte och mål med handledning är att nå 

kunskapsutveckling, kunskapsöverföring personligen och i arbetslaget bland annat genom 

reflektion och att arbeta förebyggande. Båda yrkeskategorierna vill att handledningen ska ge 

en ökad förståelse för varandras kunskaper och synsätt och att denna förståelse behövs för att 

kompetensen ska höjas för hela gruppen. Vi vill här anknyta till det systemteoretiska 

perspektivet som Öquist (2013) och Gjems (2007) beskriver med ett cirkulärt tänkande och 

hävdar att för att ett system ska kunna utföra ett arbete mot ett mål så måste det finnas 

kopplingar mellan de olika delarna i systemet.  Öquist (2013) skriver att det kan handla om 

exempelvis gemensamma normer och värden vilket syns i våra intervjusvar.  Dessa 

kopplingar har vidare stor betydelse för kunskaps och kompetensbyggnaden menar Öqvist 

medan Gjems (2007) anser att språket är viktigt och föranleder oss att tänka linjärt om 

händelser där vi sedan söker efter orsaker till varför det är som det är.  Handledningssamtalen 

kan utgöra den kopplingsstation där deltagarna med reflektion kan nå en större insikt och 

förståelse för varandras kunskaper och kompetensen ökar för hela gruppen enligt vår tolkning 

av resultatet.  

 Wächter (2001) som tar upp den sokratiska dialogen och som har som syfte att söka rätt på 

den kunskap som redan finns hos deltagarna i samtalet.  I uttalanden hos både pedagoger och 

specialpedagoger tycker vi oss kunna se att det finns ett synsätt där flera deltagare menar att 

det finns kunskap i samtalsgruppen men att den behöver plockas fram och att de sedan törs 

använda den i den praktiska vardagen och det är handledarens skicklighet som avgör om det 

lyckas.  

I resultatet visar vi att det finns krockar mellan skolledningens önskningar som att 

handledaren skulle jobba med gruppens problematik medan pedagoger önskar att 

specialpedagogerna ska lösa problemet med barnet. Vår tolkning av detta är att 

dilemmaperspektivet framgår i frågan kring att möta elever då det ständigt sker förhandlingar 

hur olikheter ska hanteras. Specialpedagoger, pedagoger och skolledning ser olika på detta 

utifrån Nilholms tre perspektiv vilket leder till svårigheter kring syfte och mål för 

handledningssamtalet.  
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4.2 Handledningssamtalets form och innehåll 
 

Specialpedagogernas beskrivningar  

Specialpedagogerna som har intervjuats hade blandade erfarenheter från individuell 

respektive kollektiv handledning. En specialpedagog föredrog en individuell handledning dels 

för att hon själv kände sig tryggast med den formen men också för att hon ansåg att det är 

tryggare för den handledde eftersom hon trodde att man måste blotta sig själv mer i en 

kollektiv handledning. En annan specialpedagog som tyckte att både den individuella och den 

kollektiva är lika viktiga men att den individuella riktar sig till den enskildes behov av att 

"prata av sig" och därefter få reflektion från specialpedagogen och att då kunna spegla sig i 

henne. Specialpedagogerna uttryckte att den individuella handledningen ofta blir mer 

rådgivande än vad den kollektiva handledningen är, man söker råd, konsultation och ett rätt 

svar.    

 Ett svar från en av specialpedagogerna som föredrog den kollektiva formen av handledning 

är 

Att det är mer dynamik som lyfter högre när man är fler personer. Jag är ju inte mer expert på 

pedagogik än någon av de andra erfarna pedagogerna.  

Flera ansåg att den kollektiva handledningen oftast var mer planerad och förberedd än den 

enskilda och att den sträcker sig över längre tid. Den kollektiva handledningen var oftast 

bestämd av rektorn och hade ett tydligt syfte medan den individuella handledningen mer 

kunde vara att en lärare dök upp och ville diskutera ett dilemma.   

Jag utför inte alltid enskilda handledningssamtal så som jag skulle vilja göra det. Det blir mer ett 

samtal med planering för eleven vilket jag inte ser som ett professionellt samtal. De kollektiva 

handledningssamtalen är mer tydliga i sitt uppdrag där min profession kommer fram.  

Specialpedagogernas beskrivning över handledningssamtalets innehåll handlade till stor del 

om elevers beteenden som var svåra att hantera av olika slag. Två av de intervjuade uttryckte 

en oro kring att problem sågs på individnivå. Det fanns hos dem båda en önskan om att fokus 

bör ligga på att se lösningar i grupp vilket de uttryckte som en brist hos de pedagoger de 

handledde. Flera specialpedagoger uttryckte att de hade uppfattningen av att pedagogerna 

ansåg att åtgärden många gånger borde vara exkludering och att problemet därav var ur 

världen. Vi såg också att handledningens innehåll såg olika ut beroende på vilket stadie eller 

vilken skolform de arbetade i. I de högre åldrarna visade det sig att det mer handlade om 



27 
 

motivation, koncentration, bemötande, bedömningar och betygsättning medan det i de yngre 

åldrarna handlade om lärmiljö, kunskapsutveckling i ämnen, specifika inlärningssituationer 

och anpassningar för elever. Handledningssamtalet önskades av flera innehålla en 

reflektionsprocess där samtalets innehåll gällande det praktiska och det teoretiska varvas för 

att det ska leda till optimal utveckling för alla. Två av specialpedagogerna uttryckte en oro 

kring att innehållet i handledningssamtalen blev för vida, de var inte ett inringat problem utan 

i det stora hela. Då blev det svårare att fånga ett bra fokus i samtalet.   

  Ofta upplever jag i ett handledningssamtal att den jag sitter med har presenterat ett problem kring 

en elev sedan tidigare sedan när vi sitter där så får jag till mig att han eller hon ingenting kan, de är 

svaga i allt, vad ska jag göra... säger de till mig. 

Reflektion över pedagogens egen roll saknades av tre specialpedagoger i deras samtal. En 

utav de övriga specialpedagogerna nämnde att det var just det som deras samtal handlade om. 

Deras fokus och innehåll på handledningstillfällena handlade om hur pedagogen ska få hjälp 

med att utvecklas i kunskap kring problemet för att kunna hantera situationen bättre. 

 

Pedagogernas beskrivningar 

Två av pedagogerna med lång erfarenhet inom yrket tyckte att de hade haft större behov av 

enskild handledning tidigare i sitt yrkesliv när de hade mindre erfarenhet men att de numera 

upplevde att den kollektiva handledningen var mer givande både för den personliga 

utvecklingen och för arbetslagsutvecklingen. De hoppades att handledaren skulle ställa 

utmanande frågor som fick dem att tänk ett steg längre eller i helt nya banor. Den yngste, 23 

år, och också den med minst erfarenhet i skolvärlden av våra respondenter önskade enskild 

handledning med specialpedagogen för att bättre möta sina behov. Hans uppfattning var att i 

den kollektiva handledningen kom han inte till sin rätt och menade att det togs för givet att 

alla hade ett gemensamt yrkesspråk som han inte kände sig bekväm med.  Det fanns en 

önskan om en individuell handledning för att få ställa egna frågor men som inte kändes rätt att 

ställa tillsammans med de andra i arbetslaget. En av pedagogerna som fått tillfälle att pröva 

både kollektiv och individuell handledning hade uppfattningen att mycket berodde på 

arbetslagets inställning om det skulle bli givande eller ej och han föredrog enskild 

handledning så länge han jobbade kvar i samma arbetslag som nu. En annan pedagog 

föredrog enskild handledning om det fanns en tydlig agenda att följa. De flesta hade mer 

erfarenheter från den kollektiva handledningen. Många var som sagt positiva men det visade 



28 
 

sig också att hinder fanns i det kollektiva, där prestationen ska vara på topp inför andra och att 

det framgick att de ska skylla på varandra eller vara duktigare i sin yrkesroll.  

Grupphandledning för mig har inte varit ett dugg utvecklande.... mer så man mådde dåligt efteråt 

för man gör uttalande och påhopp på andra och man känner sig träffad att man inte klarar sin 

yrkesroll.  

En annan pedagog uttryckte,   

Jag känner att syftet med handledning ska vara i grupp då alla som är involverade i eleven ska 

vara med och delge och bolla så man kan utvecklas tillsammans, det jag gör kan vara helt fel 

medan det en annan gör på ett annat sätt kanske är lösningen.  

I våra intervjuer framkom att pedagogerna i stort förväntade sig att handledningssamtalet 

skulle vara en mötesplats för att få en personlig handledning och rådgivning men också ett 

forum för att få hjälp med eleven i fråga och att specialpedagogen kommer med lösningar och 

åtgärder kring eleven. De handledda är liksom de som handleder enade om att mycket av det 

som i samtalen behandlas handlar om elevernas beteenden, bemötande och fokus på deras 

koncentrationsproblematik. De uttryckte också att man ofta utgår ifrån en elev på 

handledningssamtalen men automatiskt kommer in på flera elever. 

En av de handledda efterlyste också en diskussion kring lärares förhållningssätt i klassrummet 

och inte bara utifrån elevens svårigheter. Bemötandet kring lärare och elev kom fram som 

önskemål kring vilka ämnen som behandlades i ett handledarsamtal och det går hand i hand 

med den tidigare nämnda. Flera av de handledda pedagogerna önskade att specialpedagogen 

skulle komma med lösningar och expertkompetens som skulle nå över deras egen nivå. 

Vi vill ju att hon ska kunna mer än oss andra. Det kan ju vara nya rutiner från skolverket som vi 

inte hunnit läsa eller känna till om olika diagnoser och vad de behöver som har en diagnos. 

 

Innehållet i ett handledningssamtal kunde bli vitt och brett då man uttryckte en önskan om att 

få specifik hjälp med elev, hjälp i klass/grupp, med sig själv i sin yrkesroll men även en 

önskan om hjälp från specialpedagogen i relation med huvudman/rektor/ledning i olika frågor. 

 

Analys 

Svaren visar att både pedagoger och specialpedagoger tycker att det finns både fördelar och 

nackdelar med den enskilda respektive den kollektiva formen av handledning. Av svaren från 

pedagogerna verkar det finnas en viss tendens att som ny i yrket, med liten erfarenhet, ha ett 

större behov av enskild handledning medan personer med längre erfarenhet tycker det blir mer 
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givande med den kollektiva handledningen. De här erfarenheterna kan kopplas till Sundqvists 

(2012) tankar och teorier om ett föreskrivande och ett icke föreskrivande perspektiv. Vår 

tolkning av resultatet är att som oerfaren i yrket finns ett större behov av att få råd, tips och en 

möjlighet att spegla sig i en mentor och dennes yrkesidentitet.  De erfarna som behärskar 

yrket mer och har en större egen verktygslåda finner det kollektiva, och icke föreskrivande, 

mer givande. Det finns en koppling med att det föreskrivande samtalet mer hänger ihop med 

individperspektivet av de specialpedagogiska perspektiven och att det icke föreskrivande 

perspektivet hör till miljöperspektivet.  Fler specialpedagoger tycker att rådgivning handlar 

mycket om enskilda elever men det finns också exempel på både pedagoger och 

specialpedagoger som tycker att de genom speglingar i en specialpedagogs tankar reflekterar 

och utvecklar sin verktygslåda för yrket mer vilket kan tolkas som att de skaffar sig verktyg 

som de kan arbeta med för hela gruppen. Det hela beror på specialpedagogens förmåga att 

utmana deras tänkande även i den individuella handledningen och inte stoppa vid 

rådgivningen. 

 I det systemteoretiska perspektivet är språket centralt. I samtalet utbyter vi erfarenheter för att 

skapa mening. Saknas då ett gemensamt språk, som vår yngste respondent upplevde det, blir 

handledningen inte lika givande. Varje del i det systemteoretiska perspektivet ger effekt av 

något slag och eftersom delarna är i relation till varandra så påverkas detta i någon riktning. I 

detta fall till det negativa då det gemensamma språket blir ett tillkortakommande.   

I våra intervjusvar finns, speciellt från specialpedagoger, en önskan att handledningssamtalet 

ska innehålla en reflektionsprocess där man varvar det praktiska och teoretiska innehållet för 

optimal utveckling.  Pedagogerna önskar att innehållet i samtalet mer lutar åt det rådgivande, 

där de får lösningar och expertiskompetens i områden som handlar om elevers beteenden, 

bemötande och koncentrationsproblematik och inte bara didaktiska frågor. Det efterfrågas 

hjälp till att kunna hantera elever som enligt dem är ouppfostrade och som har dålig respekt 

för den vuxne. Bladini (2004) lyfter att i individperspektivet, som är det dominerande, 

fokuserar man på enskilda individers brister och svårigheter vilket många av våra pedagoger 

också för fram. I det miljörelaterade perspektivet pratar man istället om elever i svårigheter 

och i relation till omgivningen vilket inte framkommer lika ofta och på samma sätt som 

individperspektivet i vår studie. Även i det systemteoretiska perspektivet handlar det om att 

flytta fokus från individ, till individ som samverkar med andra individer för att lösa problem 

smidigare. Gjems (2007) menar att i den systemteoretiska handledningen ligger fokus primärt 

på relationer mellan yrkesutövare som genom handlingar påverkar varandra och hur man i sin 
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tur blir påverkad av andas reaktioner på de egna handlingarna.  Det framkommer hos 

specialpedagoger att de upplever en saknad av detta synsätt hos de pedagoger som de 

handleder. En saknad av att försöka se lösningar som är övergripande och kunna se hur vi 

skapar ny kunskap inom gruppen genom att ha öppna system och där vi får fram ett cirkulärt 

tänkande i handledningssamtalet. 

Utifrån Nilholms (2005) tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, så ser vi här skolans sätt att 

möta elevers olikheter vars innebörd förhandlas i sociala processer.  Detta är enligt Nilholm 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som inte handlar om elevens essentiella egenskaper utan 

man placerar problemet i ett socialt rum där man förhandlar om hur olikheter ska förändras 

likt vad de intervjuade framför gällande handledningssamtalets innehåll. Specialpedagoger 

anser att det många gånger är svårt att fånga ett fokus i handledningssamtalet då det har en 

tendens att bli för vida i sitt innehåll. Lauvås och Handal (2015) belyser just detta gällande 

vad man inriktar sig på under själva samtalet. Fokus är ett av de tre olika samtalsformer de 

presenterar. Det är av stor vikt vad man inriktar sig på under samtalet och håller fokus på det 

primära problemet och inte låter samtalet sväva iväg så som flera av våra specialpedagoger 

uttrycker är ett problem i handledningssamtalen.  

 

4.3 Aktörer och roller i handledningssamtalet  
 

Specialpedagogernas beskrivningar 

Fyra av specialpedagogerna ansåg att de är de som satt agendan för handledningssamtalen och 

styrt upp innehållet i form av att vara en ledare. En av de andra menade att man tillsammans 

med henne sätter agendan och när hon har handledningssamtal med pedagoger så är det inte 

tydligt vem som ska "styra" handledningen utan det är ett tillfälle där alla får uttrycka sig, 

reflektera och komma med förslag till åtgärder. Ingen har en specifik roll menade hon. 

Skolledningen har för mycket inflytande i detta ansåg en annan då hon upplevde att hon 

endast utgår ifrån "beställningar" vilket inte blir naturligt för henne. Hon kände att i hennes 

roll förväntas hon vara den ledande aktören i handledningssamtalet samtidigt som hon inte har 

så mycket att säga till om när det på elevhälsoteamets möten beslutas om att hon ska ha 

handledarsamtal. Hon ansåg att det för henne blir roller som krockar.  

Jag vill gärna vara en beslutsfattare kring när och om handledningssamtalet ska ske och anser att 

min roll blir starkare och tydligare vid själva samtalet om det vore så.    
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Citatet nedan visar att om det är rektorns beslut att handledning ska ske så upplevs det som att 

det är viktigt vilket ger bättre förutsättningar i handledningssamtalet. 

Det ska gå genom rektorn, det är det viktiga. Det är ändå personalens arbetstid. Det är den som 

styr och då måste hon bestämma hur den ska användas. Är rektorn med i processen och ser att det 

är värdefullt med handledning så får jag det lättare i samtalet. Min roll blir tydligare om jag har ett 

uppdrag från rektorn, så känns det. 

Att ha kollegornas förtroende att leda handledningssamtalet tog flera specialpedagoger upp 

som viktigt. En specialpedagog tyckte att det är lättare om hon som specialpedagog inte 

arbetar på skolan utan bara kommer dit som samtalsledare eftersom det kan bli känsligt och 

personligt då. Flera andra tyckte istället att det underlättade om det fanns en relation mellan 

samtalsparterna sedan tidigare.  

Det gäller att ha mandat. De ser att du har något att ge, alltså att du har en profession, en 

kompetens som kan ge dem något som de inte har. De är därför vi sitter där, tror jag. Har jag inte 

mandat kommer jag ingenstans, måste finnas förtroende för min kompetens. Det blir mycket 

lättare att handleda någon som är lite bekant, du har en relation. Du avväpnar lite grann. 

 

Pedagogernas beskrivningar 

 

En av de pedagoger som deltog i handledning var väldigt bestämd i sin åsikt gällande roller i 

ett handledningssamtal. Hon menade att när man bollat ett problem gång på gång med 

arbetslaget och inte kommit någon vart förväntades det att specialpedagogen man kallat till 

sig ska komma med expertiskompetens utöver det vanliga. En specialpedagog ska vara den 

aktör som håller i agendan och som kommer med ett lösningsfokuserat tänk med råd och stöd.  

Jag förväntar mig en expertiskompetens hos den som handleder samtidigt som jag kan luta mig 

tillbaka och få hjälp.   

 

Majoriteten av pedagogerna ansåg att specialpedagogen bör besitta mer specialpedagogisk 

kunskap och vara en professionell aktör som leder handledningssamtalet, gärna vara 

förberedd och ha kunskap att handleda både enskilt och i grupp så att de själva utvecklas som 

pedagoger i samtalet. De såg sin egen roll som viktig då det gäller att informera och ge 

specialpedagogen så pass mycket information som möjligt.   

Två av de andra intervjuade beskrev däremot att rollerna i ett handledningssamtal som att vara 

av mindre betydelse. Reflektionen och bollandet är två viktiga ingredienser, inte vilken roll 

eller kompetens deltagarna hade. De menade att handledningstillfället som skapats är det 

viktiga och att man tillsammans lyfter varandra i det som lagts fram.  
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Man skulle kunna önska att någon kom och skräddarsydde efter våra önskemål och behov men 

alla besitter vi så mycket kunskap så vi behöver alla reflektera, stöta och blöta samt diskutera 

utifrån våra erfarenheter. Det spelar ingen roll vilken roll i samtalet man har. Den som lyckas 

minst med eleven i fråga kan komma med den mest briljanta idén under samtalets gång.  

En av de andra pedagogerna tyckte att det är ett kollegialt lärande, där alla är lika viktiga, 

utifrån vars och ens historia, ålder, utbildning och erfarenheter.  

 

 

 

Analys 

Erfarenheterna kring aktörernas roller är skiftande bland specialpedagogerna. Några anser sig 

själva som ledande aktör i handledningssamtalet, några menar att det inte finns någon given 

roll. Majoriteten av pedagogerna vill däremot att specialpedagogerna ska vara en ledande 

aktör och besitta kunskap utöver vad de själva gör. Att aktivt arbeta som specialpedagog på 

skolan visar sig vara skillnad i jämförelse med att komma utifrån på beställning. Det anses 

vara viktigt med ett förtroende för den som handleder och de uttryckte att det skulle vara 

lättare om specialpedagogen arbetar på arbetsplatsen men anses även vara en slags risk. 

Utifrån Åbergs (2007) förklaringsmodell kring Trygghetsskapande medel finns risken att 

handledningen blir till en bekräftelsedialog mellan kollegor istället för att bli konfronterad i 

sina uppfattningar och de faktiska problem som uppstår i undervisningssituationen vilket vi 

också upplever bland några av de intervjuade. 

En önskan om att specialpedagogen ska ha förmåga att leda samtalet och förmåga att utmana 

framkom också. Sundqvist (2012) menar att man i det föreskrivande perspektivet ser 

specialpedagogen som den mest professionella och den som använder sina kunskaper till att 

ge råd till andra medan det andra perspektivet är mer reflekterande och där specialpedagogens 

kunskaper av samtal gör att de handledda reflekterar över sitt eget handlande. Det finns hos de 

intervjuade en önskan om reflektion i handledningssamtalen men också en förväntan hos 

pedagogerna att specialpedagogen i sin roll ska komma med lösningar och där det mer 

föreskrivande perspektivet är dominant.  Åberg (2007) försöker förklara handledning med 

olika modeller, där en av dem tar sin utgångspunkt i personalens behov av stöd. 

Handledningen bygger i den modellen på att skapa trygghet och minska osäkerhet hos 

personalen. Vi tycker att några av våra respondenters uttalanden passar in, både 

specialpedagoger och pedagoger, i den modellen. Deras främsta mål är trygghet och att få bort 



33 
 

den osäkerhet de känner. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) hävdar att inom 

systemteorin är alla delar beroende av varandra och inom skolan är kommunikation, styrning 

genom intressegemenskap och en ledning som fungerar som samordnare nycklarna för en 

lyckad organisation. Kan de olika delarna förstå varandra och kommunicera med varandra 

kommer förbättringar att ske. I vår studie syns skillnad i svaren på rektorers delaktighet och 

styrning vilket verkar ha en påverkan på hur framgångsrik handledningen blir.  

 

5. Diskussion 
I diskussionens första avsnittet kommer vi att diskutera vårt resultat i studien i relation till 

relevant tidigare forskning och vår teoretiska ram. I den andra delen förs en diskussion kring 

våra metoder för datainsamling och analys av materialet.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
Att handledningssamtalet är en komplex process med olika syften, aktörer och roller som 

påverkar dess innehåll kan vi konstatera i vårt arbete. Flera olika önskningar av vad som ska 

ske i ett handledningssamtal framgår i vårt resultat och uppdraget blir därmed diffust vilket 

Bladini (2004) också understryker och som kan få till följd att specialpedagogen ges 

tolkningsutrymme att formulera vilken roll han eller hon intar inför sig själv och inför andra. 

Vårt resultat visar att handledningssamtalens kan ha flera syften, vi ser till exempel följande 

typer; kunskapsutveckling, kunskapsöverföring, förebyggande arbete, personlig utveckling 

och yrkesskicklighet. Handledningssamtalet är dels ett verktyg för att hantera vardagens 

problem i klassrummet utifrån specialpedagogens råd men syftet kan också vara att genom 

reflektion förändra pedagogernas tankesätt och handlande vilket påminner om både 

Kroksmark och Åberg (2007) och Bladinis (2004) indelning av den specialpedagogiska 

handledningens syfte i olika områden. Det kan till största del handla om ett förbättrat 

samarbete, problemlösningar av speciella behov, pedagogisk och personlig utveckling vilket i 

sin tur ger ökad kunskap och pedagogisk skicklighet. Bladini (2004) menar att 

specialpedagogen i samtal som rådgivare intar en expertroll och stödet blir ett verktyg som 

hjälper till att hantera problem i vardagen och att problemet i sig ofta är på individnivå medan 

det förutsätter att handledaren i det reflekterande rummet fångar upp problemet som då kan 

beskrivas ur ett bredare perspektiv och också förändrar pedagogernas tankesätt och 

handlanden.   
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I resultatet kan vi se att handledningssamtalet är ett sätt att lära av varandra genom att kritiskt 

reflektera och bolla de problem som finns och dela med sig av sina kunskaper. Detta kopplar 

vi till Mc Laughlin och Talbert (2008), Larrivee (2000) och Mollberger Hedqvist (2006) som 

menar att handledning är ett långsiktigt sätt att få lärare att lära, dela sina kunskaper och 

kritiskt reflektera. Om inte lärare i samtal kan hjälpas åt att kritiskt reflektera över sin 

undervisning och samarbeta kring nya idéer spelar det ingen roll hur mycket annan utbildning 

de får. Tanken med handledningssamtalet är att det ska leda till kunskapsutveckling då 

reflektioner skapas mellan deltagarna i samtalet. Flera av specialpedagogerna uttrycker att det 

ofta kommer in för sent i processer och att det är elever som ses som problembärare.  De 

önskar att de lyckas vidga perspektiven hos deltagarna i handledningen, att se på hela 

elevgruppen och skolmiljön istället för den enskilde eleven.  Vi uppfattar att 

specialpedagogernas önskningar är att få pedagoger i skolan att förstå och arbeta för att alla 

ska vara inkluderande men att de inte når fram med sitt budskap likt det Cole (2005) skriver 

gällande specialpedagogens samtal som ett arbete för att få alla medarbetare att förstå 

innebörden av en inkluderande skola. Detta är något som Alila, Määttä och Uusiautti (2015) 

framför som en viktig aspekt i sin studie kring vägledningsmetoder i arbetet med inkludering i 

skolan. Handledning ses enligt dem som ett tillfälle att samarbeta och förbättra 

samarbetsförmågan för att stödja ett inkluderande arbetssätt genom att vägleda, synliggöra 

och reflektera över den rådande situationen i skolan. 

Specialpedagoger i studien beskriver att de också fungerar som budbärare för skolledningens 

åsikter till skolans pedagoger men inga svar visar att specialpedagogen fungerar som 

budbärare åt pedagogerna för att få sina budskap till skolledningen. Sahlin (2005) tar upp 

handledningen som en viktig påverkansfaktor som kan informera skolledning och personal 

om specialpedagogikens principer. I våra intervjuer framkommer alltså inget om att 

specialpedagoger försökte informera och/eller påverka skolledningen utifrån 

handledningssamtalen, däremot att specialpedagogen för fram skolledningens åsikter till 

skolpersonalen.  

 Ett av målen med handledningssamtal kan vara kompetensutveckling och där menar Ahlberg 

(2007) att grupphandledning är viktig och kan främja skolutveckling. Hon anser att det genom 

bättre relationer går att nå ett bättre kunskapsutnyttjande. Svaren från specialpedagogerna i 

den här studien visar att den kollektiva handledningen oftast är mer förberedd, planerad, pågår 

under längre tid och med stöd från rektor. Dessa faktorer påverkar givetvis möjligheterna att 

kompetensutveckla och nå skolutveckling till skillnad från den individuella som vi sett med 
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studien oftare handlar mer om oförberedda handledningssamtal där specialpedagogen inte har 

hunnit planera innan, ingen uppföljning görs efter och där rektor är inte delaktig. Flera 

specialpedagoger och pedagoger föredrar eller önskar ändå individuella handledningssamtal. 

En av pedagogerna, med minst erfarenhet, tycker inte att han vågar ställa de frågor han vill i 

det kollektiva samtalet vilket antyder på att det i det kollektiva samtalet finns hierarkiska 

mönster. Han och några till önskar individuell handledning och om det beror på att de vill ha 

en mentor eller om det är att det kollektiva samtalet är odemokratiskt och ojämlikt är svårt att 

avgöra. Två av pedagogerna med lång erfarenhet uttrycker att de tidigare i sin yrkesbana har 

haft större behov av enskild handledning men att de numera tycker att den kollektiva 

handledningen är mer givande. Det är naturligt att det tidigt i karriären behövs mer stöd och 

råd men att med ökad erfarenhet byggs en större verktygslåda för att kunna hantera yrket med 

men också för att dela med sig till andra. Det är handledarens svåra roll att skapa en form för 

det kollektiva samtalet så att det bli ett demokratiskt och jämlikt forum där alla får göra sin 

röst hörd och kännas lika viktiga såsom Kennedy (2005) framför i sin diskussion. Han menar 

att det vid individuella handledningssamtal ofta blir roller av mentor och novis där mentorn 

ger tips och råd utifrån sina kunskaper men också utifrån de sociala normer som råder. 

Kennedy menar att sådana samtal ofta är hierarkiska och inte eftersträvansvärda. Istället ska 

ett mer jämlikt förhållande eftersträvas och för att nå dit är det kollektiva 

handledningssamtalet mycket bättre. I det kollektiva samtalet fås fler infallsvinklar och fler 

får göra sin röst hörd. Näslund (1995) skriver att det individuella samtalets fördelar är att det 

ger en större närhet och en individuell matchning till den handleddes behov. Den 

uppfattningen delade två av våra specialpedagoger och en majoritet av pedagogerna med 

Näslund.  

Clark (2009) liksom Wächter (2001) menar att lärandet kräver reflektion som involverar 

mentala processer. Det är i samarbetet som reflektionen kommer till och där man tillsammans 

med andra får syn på sin egen kunskap vilka flera av de intervjuade specialpedagogerna också 

önskar i handledningssamtalet, ett tillfälle att få upp ögonen för ny kunskap genom sina egna 

reflektioner över andras tänkande. 

Formen och innehållet för handledningssamtalet intresserar flera forskare och vi ser att 

tonvikten i detta handlar om att skapa reflektioner och hantera problemlösningar. Slutsatsen 

av vad flera forskare (Bladini, 2004; Åberg, 2009; Sundqvist, 2012) kommer fram till och vad 

även vi ser i vår studie är att specialpedagogisk handledning många gånger leder till 

utveckling av pedagogers tänkande och deras handlingar likt det erfarenhetsbaserade samtalet 
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som sedan övergår till det mer syntesbaserade. Vid dessa samtal jämförs bland annat 

arbetssätt, rutiner och regler där också deltagarna bekräftar varandra och berättar om liknande 

upplevelser. När sedan samtalets karaktär ändras och ger mer generella mönster blir det mer 

syntetiserande och lärandet befrämjas. Det framgår av ett par specialpedagoger att de nöjer sig 

med det erfarenhetsbaserade samtalet där specialpedagogen öppnar upp för en diskussion om 

sin egen erfarenhet och att pedagogerna då får mer bekräftelse, att de får sätta ord på det som 

görs.  

Handledarsamtalets innehåll handlar många gånger mer om ett individperspektiv där det 

fokuseras på enskilda elevers brister och svårigheter och där de inte kommer vidare i 

reflektionen och arbetet kring det omkringliggande utan fastnar i det negativa kring eleven. 

Handledarens uppgift är att ge handledningssamtalen en form och riktning för att hjälpa 

gruppen att komma vidare i tanke och handling. Om så inte sker kan samtalet istället befästa 

saker så att problem kvarstår eller hinder ses oöverstigliga för gruppen enligt Åsén Nordström 

(2014) Om inte specialpedagogen har förutsättningar för att lyckas med detta kan det bli ett 

problem för vidare utveckling anser vi. I flera intervjuer framgår det att pedagogerna önskar 

en handledare som förmår, genom sina frågor, bjuda ett motstånd så deltagarna ser olikheter i 

sina synsätt vilket i sin tur skapar förutsättningar för att ompröva sina tankar och handlingar i 

verksamheten. Det handlar då åter igen om att handledaren måste ha förutsättningar för detta 

men också en syn som överensstämmer pedagogens förväntningar för att lyckas i sitt 

handledningssamtal.  

En intressant aspekt gällande handledningssamtalets innehåll är att flera pedagoger önskar 

hjälp utöver didaktiska frågor och då kan det handla om respekt och bemötande. De vill ha 

hjälp att handskas och hantera problemet och många gånger önskar de en exkluderande åtgärd 

som av specialpedagoger ibland ses som en enkel utväg för pedagogerna och kanske en sämre 

åtgärd för eleven. Ahlberg (2013) tar upp exempel där man tittat på olika handlingstillfällen 

där specialpedagoger förutom i didaktiska frågor förhållit sig till ämnen som bland annat 

respekt, kunskapssyn, samarbete med föräldrar och som var mycket positivt enligt pedagoger 

som varit med. Detta kopplar vi till Bladini (2004) som i sin analys redovisat samtalets 

innehåll i samarbete med vad hon kallar Barn, Pedagoger, Föräldrar och Andra och där man 

pratar i formen av problem men också vad som fungerar bra. Förändringsperspektivet blev här 

centralt med den teknik som specialpedagogen använde i form av att visa på möjligheter, 

jämföra och peka på inflytande istället för att fastna i det så kallade individperspektivet där 
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eleven står i fokus för problemet och som är svårt att ta sig ur i ett handledningssamtal med 

specialpedagoger och pedagoger.  

Flera av de intervjuade pedagogerna önskar en profession hos den som handleder vilken gör 

att de själva kan utvecklas i sin egen yrkesroll. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) 

samt Sundqvist (2102) tycker att det finns skäl till att de stora förväntningarna på handledaren 

ställs eftersom det är den som beställts för att delta i en utvecklingsprocess och att man då 

också kan räkna med att förväntningarna kan påverka resultatet. Aktörer har outtalade 

förväntningar och föreställningar som måste bemötas och som bör diskuteras innan. Detta 

upplever vi kan vara ett relativt stort problem. I ett cirkulärt tänkande där pedagoger och 

specialpedagoger ska kunna utföra ett arbete mot samma mål bör det handla om gemensamma 

normer och värden vilket vi ser kan bli svårt då det kan krocka med mål och förväntningar 

under handledningssamtalet. De framgår också utifrån Lendahls Rosendahl och Rönnerman 

(2005) studie att de starkaste förväntningarna aktörerna hade knöts just till handledarens 

kvaliteter och insatser. De vill med det resultatet starkt påpeka att det inte bara bör diskuteras 

förväntningar utan att det också är väldigt viktigt att det framkommer att det även är 

skolledare som står ansvariga för att handledningen ska bli givande också. Detta är tydligt att 

några saknar utifrån våra intervjuer, specialpedagogerna saknar många gånger skolledningens 

delaktighet i processen och ser det bara som ett uppdrag de är ålagda att utföra. Förtroendet 

för den som handleder visar sig också vara ett utav önskemålen och som Gjems (2007) anser 

viktigt, likaså att ha samma utbildningsbakgrund som den man handleder.   

Det finns de som övergivit sin ledarroll och auktoritet för att försöka närma sig ett mer jämlikt 

förhållande i handledarsituationen (Näslund, 2007). Det finns dock en stor fara i detta 

eftersom det är viktigt att den som handleder är synlig i just sin ledarroll och att denne har ett 

slags mandat i situationen med de handledda. Man ska ändå ta detta med försiktighet då det 

finns olika typer av makt som kan framstå i ett handledningssamtal. Näslund presenterar 

några former av makt där vi ser att den handledde kan låta sig ledas av olika anledningar. Vi 

har i vårt intervjumaterial sett att några av de handledda verkar ha en känsla av att 

handledaren besitter en så kallad legitim makt där den handledde låter sig ledas för att han 

eller hon anser att handledaren har rätt att begära exempelvis en aktivitet. Lauvås och Handal 

(2015) talar i sin tur om att maktförhållanden och dominans kan göra så att det blir en prägel 

av envägskommunikation eftersom risken är att den starke kan dominera. Ibland upplevs det 

också att handledningen kan ha en negativ inverkan och kan till och med göra mer skada än 

nytta. Två av våra intervjupersoner upplever att handledningen inte är till någon nytta när det 
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beställs uppifrån och då menar de utav skolledningen. En av specialpedagogerna uttrycker att 

hon menar att det inte är hon i samråd med sina kollegor som egentligen önskar ett 

handledningssamtal utan mer ett beslut från elevhälsoteamet eller från skolledaren och då 

faller hennes roll som handledare. Hon blir osäker och har inte kontroll på vad som varken 

förväntas eller vad hon kan ge av sig själv. Handledaren och den handledde tar aktiv del av 

problemlösningen medan den handleddes klienter får ett indirekt stöd, en indirekt serviceform 

menar Sundqvist (2012). Hon konstaterar att det centrala i den pedagogiska handledningen är 

att den ska ses som en metod som ska leda till professionell utveckling för den handledda. 

Just därför förstår vi att de intervjuade anser att det är viktigt att båda parterna är med på hela 

processen och att det blir ett samtycke vid ett beslut om ett handledarsamtal. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Vårt val av en kvalitativ metodansats har gett oss en möjlighet att förhålla oss öppna i vår 

analys av datainsamlingsmaterialet från semistrukturerade intervjuerna.  Vår intervjumanual 

med mestadels öppna frågor har fungerat bra och vi har fått rikliga och fylliga svar från våra 

respondenter. Kvale och Brinkman (2014) skriver att det från intervjusamtal går att få 

fördjupade kunskaper om människors liv och erfarenheter. Vi tycker att vår valda metod har 

hjälpt oss att undersöka det vi tänkt i vårt syfte och gett oss en fördjupad förståelse i det här 

ämnet. Vi har utfört hälften var av intervjuerna då det geografiska avståndet omöjliggjorde att 

vi båda kunde delta vid samma intervjuer och kanske hade följdfrågorna blivit annorlunda om 

vi varit två intervjuare vid samma tillfälle. Med inspelade intervjuer och transkribering har vi 

kunnat ta del av alla intervjuer i analysarbetet och vi upplever att det varit en styrka att vara 

två i detta. På det sättet har vi fått fler infallsvinklar och dimensioner utifrån våra samlade 

erfarenheter än om vi gjort en studie var och en för sig.   

  

 

5.3 Vidare forskning/nya frågeställningar 
Ett annat intressant forskningsområde tror vi är att vidare studera specialpedagogers 

handledningssamtal via observationer för att kunna se om det skiljer sig mot de beskrivningar 

som framgår av både pedagoger och specialpedagoger. Går det att urskilja vissa mönster på 

hur frågor ställs, ordet fördelas och hur lyssnandet sker är ytterligare frågor som det skulle 

vara intressant att söka svar på i vidare forskning.  
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5.4 Slutsatser  
  

Vi sammanfattar i detta kapitel det som vi anser är de viktigaste slutsatserna i vår studie.  Det 

har framkommit för oss viktiga faktorer som vi presenterar utifrån olika aktörers resonemang 

och erfarenheter av specialpedagogisk handledning i de tre olika teman som vi arbetat med. 

En av dessa faktorer handlar om hur de olika aktörerna beskriver och resonerar kring 

handledning som ett verktyg.  Många som medverkat i intervjuerna beskriver detta som vad vi 

anser är likt en kopplingsstation med ett cirkulärt tänkande där insikt, förståelse och reflektion 

är viktiga verktyg i handledningssamtalet vilket ses som en möjlighet i arbetet med eleverna.  

Det skiljer sig dock en hel del mellan de intervjuade gällande synen på aktörernas roller och 

formen för samtalet. Flera av specialpedagogerna anser att det inte finns någon given uttalad 

roll och skriven form för samtalet. Andra anser sig själva vara en ledande aktör med kunskap 

utöver vad pedagogerna besitter likt vad majoriteten av pedagogerna tar för givet. Detta kan 

bli ett hinder i specialpedagogens handledningssamtal. Specialpedagogens roll blir därmed 

ifrågasatt och handledningssamtalet kan mista sin egentliga funktion. Det föreskrivande 

respektive det icke föreskrivande perspektivet är i dess verklighet otydliga på skolorna även 

om vi kan utläsa att det icke föreskrivande dominerar då många handledningssamtal handlar 

om en reflektionsprocess kring sin egen roll.   

En annan viktig faktor som vi tar fasta på handlar om handledningssamtalets innehåll. Flera 

specialpedagoger anser att man på skolorna ser problem utifrån ett individperspektiv istället 

för att försöka se lösningar som är mer övergripande kring elevens skolsituation. Det blir 

många gånger ett hinder i åtgärder och i arbetsprocessen. 

Våra specialpedagoger och pedagoger resonerar och beskriver det individuella respektive det 

kollektiva handledningssamtalet utifrån olika erfarenheter och känslor. Av den litteratur vi 

läst ser de kollektiva handledningssituationerna ut att föredras eftersom flera dimensioner 

mellan flera människor lyfter samtalen. Det intressanta för oss var att se hur de intervjuade 

beskrev handledningssituationen i det individuella och kollektiva forumet utifrån egna känslor 

kring bemötande och osäkerhet i yrket respektive det motsatta, alltså en erfarenhet som utgör 

en trygghet i det kollektiva. Då anses syftet med handledningssamtalet vara grupphandledning 
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med pedagoger som undervisar eleven medan flera känner att det inte alls är utvecklande 

eftersom de då får känslan av att göra fel då olika uttalanden görs i gruppen vilket i sin tur 

leder till en känsla att inte duga. Dessa uttalanden kommer från både specialpedagoger samt 

pedagoger och är en intressant faktor i studerandet kring specialpedagogisk handledning. Vi 

ser det som ytterligare ett hinder för att kunna utföra bra handledningssamtal i skolan.  
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Bilaga 1 

En förfrågan om deltagande i en studie 

  

Denna inbjudan riktar sig till specialpedagoger som arbetar 

med handledning och pedagoger som deltagit i handledning 

med specialpedagog. 

  

Vi är två blivande specialpedagoger som läser vår sista termin vid Mälardalens högskola. 

Under våren 2017 planerar vi att genomföra vårt examensarbete som har som syfte att 

studera olika aktörers resonemang och erfarenheter av specialpedagogisk handledning. 

Vi söker därför specialpedagoger som arbetar med handledning och pedagoger i skolan som 

tagit del av handledning med specialpedagog, antingen enskilt eller i grupp.  

Vi kommer att göra en kvalitativ studie med fokus på intervjuer och undrar därför om vi kan 

få intervjua dig?   

Varje intervju beräknas ta c:a 40-60 minuter. Tid och plats för en intervju kan vi tillsammans 

komma överens om. Vi ser gärna att intervjun spelas in, det för att underlätta senare 

transkribering och att vårt fokus under samtalet kan läggas på innehållet.   

Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning kommer att beaktas i 

studien. Det innebär att ditt deltagande ska bygga på att du har fått information om studiens 

syfte. Det ska vara frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att behöva ge förklaring till detta. Konfidentialitet ska gälla, det innebär att all information 

anonymiseras så att det inte framgår vem som deltagit eller till exempel skolans namn. 

Intervjuerna ska endast användas för vår studie. Inspelningarna kommer att förstöras när 

studien blivit godkänd. En återkoppling av resultat till de deltagande ser vi som önskvärt. 

  

Vi hoppas att detta mail väcker intresse för vår studie. Din medverkan skulle vara till stor 

hjälp. Vi avser att genomföra intervjuerna under februari-mars 2017. 

  

Tack på förhand! 

Camilla och Monika 

  



 
 

  

  

 Monika Wahlund                                                                   

                                                                                      

Camilla Sundström   

                                                                                      

Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet: 

  

Gunnlaugur Magnusson, gunnlaugur.magnusson@mdh.se UKK, Akademin för Utbildning, 

Kultur och Kommunikation,    

Mälardalens Högskola 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor  

  

  

1.Vad är handledning för dig?  

  

2. Har du haft handledning i grupp eller enskilt? 

  

3.Vilka förväntningar har du på handledarsamtalet? 

  

4. Vilka hinder/ möjligheter finns för handledning? 

  

5.Vilken sätter agendan för handledarsamtalet? 

  

6.  Vilka ämnen behandlas i samtalen? 

  

7. Vad vill du uppnå med samtalet?  

 

 


