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SAMMANFATTNING  

Syftet med studien är att studera hur specialpedagoger, lärare och förskollärare ser på 

pedagogisk handledning och hur handledning ska vara beskaffad för att kännas 

meningsfull. Metoden som används i studien är kvalitativ och datainsamlingen har 

skett genom fyra fokusgruppsintervjuer, två grupper med specialpedagoger och två 

grupper med lärare/förskollärare. Vid analys av fokusgruppsintervjuerna har vi 

inspirerats av ett fenomenografiskt synsätt. Studien har fem olika teoretiska 

utgångspunkter; sociokulturellt perspektiv, relationellt perspektiv, kategoriskt 

perspektiv, salutogent perspektiv samt Flecks tankestil om att samtal och dialoger är 

förutsättning för utveckling av kunskap. Resultatet visar att det finns vissa skillnader 

i hur specialpedagoger och lärare/förskollärare ser på handledning samt vilka 

förväntningar de har på handledningens utformning. Gemensamt för yrkesgrupperna 

är att de ser svårigheter att få till handledning på grund av tidsbrist samtidigt som 

yrkesgrupperna betraktar handledningen som något positivt och utvecklande för 

yrkesroll och profession.  

 

 

Nyckelord: Fokusgruppsintervjuer, handledning i skolmiljö, lärare/förskollärare, 

sociokulturellt perspektiv, specialpedagoger  
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Förord 

 
Vi vill börja med att tacka alla specialpedagoger, förskollärare och lärare som deltog i våra 

fokusgruppsintervjuer. Utan er hade inte det här examensarbetet funnits. Stort tack till er! 

 

Vi vill även tacka våra familjer som har stått ut med oss och gett oss utrymme under den tid vi har 

skrivit vårt examensarbete. Många och långa timmar har ägnats åt att reflektera över det som sagts i 

intervjuer, att transkribera intervjuer, att fundera kring vad som ska få vara med i arbetet och inte 

minst till att skriva och läsa text. Vi vill även tacka vår handledare Gun-Marie Wetso som har hjälpt 

oss med våra tankar och fått oss att fundera om och om igen. Stort tack! 

 

Vi tillägnar denna studie till alla er därute som på olika sätt deltar i handledningssamtal. Det gäller 

såväl specialpedagoger som förskollärare och lärare. Det gäller såväl studenter som redan 

yrkesverksamma. Vi hoppas att vår text bland annat ska kunna hjälpa till med förståelsen av hur 

svårt det kan vara att såväl handleda som att delta i handledningssamtal. Vi hoppas även att vår text 

ska belysa vikten av att förskollärare och lärare ges samt tar sig tid till att delta i handledning, 

eftersom vi anser att det ger så mycket. Handledning gör elevernas utbildning bättre, steg för steg, 

och den stärker förhoppningsvis de professionella i deras yrkesutövning. Mer handledning, tack!  
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1. Inledning 
 

Att handleda andra människor är en svår konst. Att handleda andra människor är dock något som 

ingår i specialpedagogers professionsuppdrag. I SFS 2007:638, examenskraven för 

specialpedagoger, står det under rubriken Färdighet och förmåga bland annat att studenten ska visa 

fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda. Detta innebär att kvalificerade samtal ses som en viktig del av 

utbildningen. När vi, två studerande, i slutskedet av vår påbyggnadsutbildning till specialpedagoger 

läser platsannonser ser vi också att kunskaper om handledning efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Under vår utbildning till specialpedagoger ska vi fördjupa oss inom ett område och vi har därför 

valt att utveckla vår kunskap inom området handledning.  

 

Specialpedagoger kan få uppdraget att handleda lärare av olika anledningar. Forskaren Bladini 

(2004) menar att handledning kan vara såväl ett verktyg som ett tänkt rum för reflektion. Båda 

tankesätten syftar till att stärka den som går in i handledning till någon form av förändring. Bladini 

menar att det i pedagogrollen ingår att arbeta med olika former av påverkansprocesser. Påverkar 

handledning pedagogerna som får handledning och i så fall hur? Vi tror att lärare och 

specialpedagoger utifrån sina respektive professioner och kompetenser kan ha olika syn på 

handledningens syfte, men även på handledningens eventuella nytta. Är det så? Det fanns många 

obesvarade och intressanta frågor.  

 

Att som nyutbildad specialpedagog gå in i den nya funktionen att handleda kan kännas utmanande. 

Många frågor snurrar i våra huvuden. Hur ska jag lägga upp handledningen? Vad ska jag tänka på i 

förväg? Vad vill de som söker handledning få ut av handledningen? Dessa frågor och en hel del 

andra kom att utgöra fokusområde för vårt examensarbete under vår utbildning till 

specialpedagoger.  

 

I en tidigare uppgift under utbildningen till specialpedagoger har delar av texten i den här studien 

använts. Nu utvecklas och fördjupas textavsnitten i och med detta arbete. I texten innefattar 

begreppet lärare även förskollärare. 

 

  

 1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Studien syftar till att ta reda på hur några specialpedagoger, lärare och förskollärare ser på 

pedagogisk handledning. Studien ska besvara följande frågeställningar: 

* Vilka erfarenheter har specialpedagoger respektive lärare av handledning? 

* Finns det olika syn på vad handledning bör omfatta och vad den kan bidra med hos 

specialpedagoger och lärare? 

* Vilka eventuella konkreta resultat uppfattar några speciallärare och lärare att handledning har lett till 

i förhållande till insatser i verksamheten?  

* Hur bör handledning vara beskaffad för att vara värdefull enligt några speciallärare och lärare? 
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2. Bakgrund 
 

I följande kapitel kommer vi att gå igenom några definitioner av handledning samt tidigare 

forskning på området. Vi går igenom ursprunget till metodiken gällande handledning, redogör för 

olika syn på skillnaden mellan handledning och konsultation samt hur delar av forskarvärlden har 

sett på handledningens orsak, syfte och eventuella nytta.  

 

Att lära sig att leda kvalificerade samtal har varit en stor och viktig del av vår utbildning till 

specialpedagoger och de praktiska övningarna tillsammans med teorierna gav oss kunskap. Vi insåg 

att det är en svår konst att hålla kvalificerade samtal och framför allt att handleda andra. När vi 

övade upplevde vi att det var lätt att ta för mycket plats och ge råd i stället för att som Lauvås och 

Handal (2015) förespråkar, låta den som blir handledd själv komma fram till sin lösning. 

Handledningssamtalen fascinerade oss, vi ville lära oss mer om denna ädla konst. Hur ser 

specialpedagoger på sin roll som handledare och hur uppfattar lärarna handledningen som de 

erbjuds? Handledningssamtal ska kunna erbjudas till lärare på alla nivåer i utbildningsystemet för 

de som arbetar i förskola till vuxenutbildning. Skiljer sig synen åt beroende på om man får 

handledning eller är den som handleder? Lärarna kan gå från att vara lärare som själva handleder 

elever till att ta emot handledning av specialpedagog, hur upplevs det? Efter utbildningen till 

specialpedagog kommer kanske positionen att bli en annan position, att gå från att vara en kollega 

till att handleda sina kollegor. Skollagen säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (1 kap. 5§ tredje stycket skollagen 2010:800). I handledning möts vetenskap 

och vardagskunskap, i form av kvalificerat samtal, vilket kan leda till en förbättrad undervisning, 

enligt Rönnerman (2007). Som specialpedagoger kommer vi att ha ett viktigt uppdrag då vi 

handleder lärarna. I utbildningsmålen i specialpedagogutbildningen står följande inskrivet:  

          

För specialpedagogexamen skall studenten visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda 

 (SFS 2007:63) 

 

2.1. Definition av begreppet handledning 

 

Enligt Gordan (1992) har metodiken gällande handledning sitt ursprung i olika delar av världen och 

inom olika yrken. I början av 1900-talet användes handledning som en del i utbildningen av 

socialarbetare i USA. Under 1920-talet i Europa var handledning en del i utbildningen för 

psykoanalytiker. Själva begreppet handledning är brett och definieras olika av olika författare. En 

del menar att begreppet kan ses som ett samlingsbegrepp för många olika företeelser 

(Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999; Skagen, 2004). Enligt Lauvås och Handal (2015) 

kan handledning ses som en direkt eller indirekt stödform. Näslund (1995) menar att handledning 

alltid utgör en påverkan på den handleddes yrkesjag. Sundqvist (2012) menar att den indirekta 

stödformen står för en problemlösningsprocess som kännetecknas av en triadisk relation. Den 

triadiska relationen består av en handledare, en som söker råd samt en eller flera som den 

rådsökande söker stöd för. Sundqvist menar att handledaren och den som söker råd delar på själva 
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problemlösningen medan den som stödet riktas till inte får stödet direkt utan via rådsökaren. Den 

får med andra ord stödet indirekt. Författaren menar vidare att i handledning är tanken mer att den 

som söker handledning själv ska komma till insikt och så småningom kunna lösa sitt problem. Detta 

skriver även Lendahls Rosendal och Rönnerman (2005) och Mollberger Hedqvist (2006) om, och så 

även Lauvås och Handal (2015). Lauvås och Handal menar vidare att handledningen även kan 

innehålla råd men att handledaren ska sträva efter att den som blir handledd själv kommer till insikt. 

Handal (2007) menar att anledningen till att begreppet är svårt att beskriva också beror på att 

begreppet används inom många olika områden och syften. 

 

Begreppet handledning sammanblandas ibland med begreppet konsultation. I vissa branscher och 

yrken talas det om handledning, i andra om konsultation. Hylander (1995) menar att det till viss del 

är en språkfråga. Det som i Sverige kallas för handledning kallas ofta för ”consultation” i den 

anglosaxiska världen, menar Hylander. Såväl handledning som konsultation handlar om att den 

handledde eller den som konsulterar ska utvecklas i sitt yrke. Även Sundqvist (2012) menar att 

begreppet konsultation ibland kopplas ihop med handledning, men menar att konsultation mer 

beskriver en kortvarig insats som tar slut när problemet är löst till skillnad från handledning som är 

mer processinriktad än sakinriktad och kan fortgå över tid och ta upp nya frågor och ha 

återkoppling till redan bearbetade frågor eller funderingar som den som söker handledning önskar 

lyfta i samtalet. Ibland sammanblandas även begreppen handledning och terapi. Hylander menar att 

terapi rör personlighet, emedan handledning alltid handlar om den handleddes yrkesroll. Näslund 

(1995) påpekar att det är viktigt att den som vill ägna sig åt handledning lägger fokus på den 

handleddes yrkesjag.  

 

Bladini (2004) menar att den handledning som specialpedagoger ofta ger innefattar såväl 

rådgivning som reflektion. Hon menar även att handledning kan anses vara ett sätt att stötta lärare i 

deras arbete med barn och unga. Det är ett slags specialpedagogiskt stöd. Bladini menar att 

specialpedagogens arbete, handledning inkluderat, innebär en konsulterande roll. Genom 

handledning ges pedagoger möjlighet att ta del av andras beskrivningar av ett barn eller en grupp. 

Bladini uttrycker att handledning är fenomenografisk till sin karaktär, då den ger pedagoger 

möjlighet att samtala om sin syn på ett fenomen. Bladini anser att handledning är såväl utmanande 

som stödjande för pedagogen.  Sundqvist (2012) har i sin avhandling valt att definiera den 

specialpedagogiska handledningen enligt följande:  

 

 … specialpedagogisk handledning avser stöd och hjälp av speciallärare till klasslärare 

som har elever i behov av särskilt stöd i klassen. Stödet kan handla om allt från diskussioner kring 

enskilda elever till konkreta råd och tips. Stödformen kan ske som en planerad, schemalagd verksamhet 

eller som oplanerade samtal på till exempel raster (s. 29) 

 

Denna definition stämmer väl in på hur vi ser på begreppet handledning och är således den 

definition som vi utgått från i den här studien. Definitionen omfattar den pedagogiska handledning 

som både specialpedagoger och speciallärare kan ansvara för i sitt professionsuppdrag.  

 

 

 

 



9 
 

2.2 Tidigare forskning 

 

Under 1900-talet uppkom, enligt Hägg och Kuoppa (2007) flera nya yrken som krävde god 

samtalskompetens. Även äldre professionella samtalsyrken som präst och läkare har fått nya roller 

och förväntas samtala med och inte till besökaren eller patienten, beslut ska tas i samråd. 

Författarna menar att den professionella samtalsledaren har ett konstruktivistiskt förhållningssätt 

och ska försöka att ge nya perspektiv på de problem som samtalet/handledningen handlar om. En 

god handledare behöver ha förmåga till empati och självkännedom. Handledaren bör även kunna 

hålla distans och förstå att samtalet inte ska utgå från handledaren. Det krävs mycket träning för att 

bli en god samtalsledare och handledare. Enligt författarna finns det en risk att handledaren börjar 

berätta om egna erfarenheter eller händelser som handledaren varit med om. Förmåga att sätta sina 

egna behov åt sidan är också något som Rokenes och Hanssen (2016) samt Lauvås och Handal 

(2015) tar upp. De menar att handledning kan vara mycket krävande men att det många gånger kan 

vara framgångsrik för att stötta den handledda i sin fortsatta utveckling. Gordan (1992) framhåller 

vikten av att den som handleder har egen kännedom om yrket.  

 

Enligt Colnerud & Granström (1993) är ett gemensamt yrkesspråk en väsentlig del av grunden i en 

profession. Colnerud och Granström menar att: ”Yrkesspråket kan sägas vara den samlade 

förståelsen av yrkesutövandet” (s.44). Författarna menar att det är genom språket vi förstår vår 

omvärld. När yrkesutövare diskuterar med andra får de syn på och förtydligar praktiken, det är en 

viktig del i en yrkesmässig utveckling. Enligt en undersökning gjord av Hill, Charles och Reed 

(1981) går handledning och upplevelsen av professionell kompetens hand i hand. För att en individ 

ska kunna utvecklas inom sitt yrke behövs samtal om yrkesutövandet. Detta menar även Näslund 

(1995) i det att handledning kan ses som en förutsättning för utveckling inom ett yrke.  

 

Sundqvist (2012) anser att det inte forskats så mycket på specifikt specialpedagogisk handledning 

och de flesta internationella studier utgår också från speciallärare och inte specialpedagoger. År 

1999 skrev dock Ahlberg (1999) om att specialpedagogen kunde ses som förändringsagenter och att 

specialpedagogen även kunde ingå som en del i ett resursteam där de kunde fungera som handledare 

eller konsulter. Sundqvist (2012) relaterar till Kirkebaek (2009) och Sollied (2009) som beskriver 

att specialpedagogisk handledning är komplicerad och att det kräver en hel del av handledaren som 

de menar måste vara professionellt kunnig inom sitt område, men som inför problemet som läraren 

kommer och vill ha handledning om vara helt ovetande. Författarna menar vidare att handledning 

där handledaren inte ger så många råd utan leder läraren framåt genom reflekterande samtal, är att 

föredra.  

 

I en studie gjord i Tyskland av Schulte, Osborne och Kauffman (1993) visade det sig att lärare 

föredrog den modell som gav handledning i kombination av direkt stöd till eleven de fått 

handledning om än den modell då de enbart fått handledning. Lärarna uppgav att de i båda fallen 

upplevt handledningen som positiv, men om handledningen kombinerades med direkt stöd 

upplevde lärarna även ett bättre samarbete mellan den vanliga undervisningen och 

specialundervisningen. Dock fann författarna att det fanns svårigheter med att få tillstånd själva 

handledningen då tidsbrist och schemastrukturer satte hinder i vägen för möjligheten att träffas. 

Även senare forskning gjord i England av Crowther, Dyson och Millward (2001) visar att just 

tidsbrist är ett bekymmer. I Australien fann Forlin (2001) samma sak och så även Idol (2006) i 
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USA. Idol fann också att det behövdes frigöras mer formell tid för handledning, den skedde ofta 

informellt och i farten. Sundqvist (2012) menar att en annan svårighet kan vara för 

specialpedagogen/specialläraren att få mandat att handleda sina kollegor då kollegorna kan se det 

som att handledaren ser ner på deras undervisning och att det fanns en svårighet i att växla från 

kollega till sakkunnig. Sahlin (2005) menar att handledningen ofta hamnar i att lösa akuta problem i 

stället för att handledningen bygger på långsiktighet och med en plan av att utveckla 

förhållningssätt och tankar hos pedagogen. Ahlberg (2007) menar att handledningen kan ses som ett 

samtal där inget egentligen är rätt eller fel, men att samtalet ska riktas mot att pedagogen genom 

självreflektion öppnar upp för nya sätt att undervisa eller nya förhållningssätt. Sker handledningen i 

grupp kan deltagarna hjälpa varandra att se olika saker eller bekräfta upplevelser. Detta, menar 

Ahlberg, kan leda till större kollegial känsla där deltagarna drar nytta av varandras erfarenheter, 

något som även Lauvås och Handal (2015) belyst. Lauvås och Handal menar att samtal i form av 

pedagogisk handledning kan leda till personlig utveckling relaterat till uppdrag i professionen.   

 

Mc Laughlin och Talbert (2008) menar att det är viktigt att lärare får möjlighet att reflektera kring 

sin undervisning. Det gärna får ske tillsammans med andra lärare i exempelvis grupphandledning.  

Mc Laughlin och Talbert samt Ahlberg (2007) menar att om de handledande samtalen sker på en 

jämställd nivå främjas även skolutveckling. Ahlberg menar att handledningen kan leda till bättre 

relationer mellan lärarkollegorna. Det i sin tur leder till ett ökat kunskapsutbyte och genom det sker 

också skolutveckling. Åsén Nordström (2014) menar att handledarens sätt att ställa frågor och 

lyssna på samtalet samt handledarens förmåga att problematisera har betydelse för hur utvecklande 

handledningssamtalen blir.  

 

Malmgren Hansen (2002) genomförde i sin avhandling, Specialpedagoger - nybyggare i skolan en 

longitudinell studie där tretton specialpedagoger fick svara på enkäter om bland annat handledning. 

Där visade det sig att var tredje specialpedagog hade handledning som en del av sina 

arbetsuppgifter. I den här undersökningen, som gjordes när specialpedagogutbildningen var relativt 

ny, omfattade handledningen vanligtvis en till tre timmar i veckan, någon svarade lite mer. Studien 

visade också att specialpedagogerna hjälpte arbetslag med pedagogiska idéer och även material och 

viss utbildning. Vidare tar Malmgren Hansen upp i sin avhandling att specialpedagoger i vissa fall 

ser sig själva som översättare av olika typer av verksamheter så som till exempel en länk mellan 

skola och Barn- och ungdomspsykiatri, men också för att ge handledning och fungera som 

pedagogisk översättare kring olika verksamheter. Handledningen sker då för att öka lärarnas 

förståelse kring elevernas beteende. Specialpedagogerna i avhandlingen beskrev att de kunde känna 

ett motstånd från lärare att delta i handledning. Orsaken till detta trodde specialpedagogerna 

berodde på att lärarna upplevde att handledningen skulle vara en slags värdering av hur läraren 

agerade i olika pedagogiska situationer, vilket skulle kunna kännas oroande och utlämnande för 

lärarna. De föreslog därför att handledningen borde byta namn till reflektion. En viktig del i att få 

handledningen att fungera, enligt samma avhandling, var att specialpedagogen i sin roll som 

handledare undviker att bli någon som ska komma in och bli någon slags frälsare och lösa alla 

problem, men att handledningen kan leda till självreflektion och utveckling. Avhandlingen visar 

också att det tar tid att förändra lärarnas tankesätt och attityder, samt att inte se handledningen som 

något där specialpedagogen kommer in och ska bestämma hur de ska arbeta. Behovet och 

efterfrågan från lärare om handledning av specialpedagoger var låg. Detta måste ställas mot det 
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faktum att pedagogisk handledning var något helt nytt som erbjöds och att implementering av nya 

former för utbyte och lärande kan ta tid att etablera. Forskaren lyfter också fram att varje enskild 

specialpedagog behövde arbeta sig till och erövra sin auktoritet och vinna förtroende hos lärarna 

genom sin kompetens. Det var inte dem givet utan något som var och en var tvungen att förvärva.     

 

Dennis (2004) genomförde en kvalitativ studie i England där resultatet visade att handledarens 

personlighet och egenskaper hade stor betydelse för hur de som blev handledda upplevde 

handledningssamtalen. Författaren fick också fram att egenskaper som öppenhet, ärlighet och att 

handledaren upplevdes vara lätt att samtala med hade stor betydelse. Om handledaren dessutom var 

bekant med den verksamhet som samtalet handlade om, var även detta något som de handledda 

upplevde som positivt.  

Sundqvist (2012) lyfter fram två olika perspektiv på handledning, det föreskrivande och det icke-

föreskrivande handledningsperspektivet. Sundqvist fann att två handledningstraditioner ofta ställdes 

mot varandra, mästarläratradition och reflekterande handledningstradition. Mästarläratraditionen 

innebar att handledaren gav råd utifrån sin erfarenhet och profession och reflekterande 

handledningstraditionen utgick från handledarens skicklighet att föra reflekterande samtal med den 

som blev handledd. Inom det föreskrivande perspektivet dominerar, enligt Sundqvist (2012) 

mästarläratraditionen, vilket också är den äldsta modellen för handledning. Skagen (2004) menar att 

denna tradition bygger på att en mästare lär sin lärling genom att visa och låta lärlingen öva och 

korrigera om lärlingen gör fel. Denna tradition bygger på att handledaren besitter svaren medan den 

som söker handledning inte har svar eller kunskap och således är det av stor betydelse att mästaren 

besitter stora kunskaper inom det aktuella området. Lauvås och Handal (2015) och Skagen (2004) 

menar att mästarlära utövats inom den pedagogiska handledningen då handledare handlett 

lärarstudenter efter att först observerat dem i undervisningssituationer.  

Sundqvist (2012) menar att beteendeteoretisk handledning, som är ett exempel på icke-

föreskrivande handledningsperspektiv, bygger på att en lärare har ett problem med en elev och ber 

handledaren om hjälp.  Handledaren observerar eleven i klassrummet och ger sen läraren förslag på 

åtgärder. Larney (2003) menar att denna typ av handledning är den mest använda och efterfrågade 

modellen i Storbritannien och USA. Schulte, Osborne och Kauffmans (1993) menar att klasslärare 

ofta uppskattar handledning, men att klasslärarna tycker att handledningen ger mer om handledaren 

har kännedom om lärarens elever och den kontext som läraren och eleverna befinner sig i. 

 

När det gäller teorier kring handledarens professionskompetens menar Nielsen och Kvale (2000) att 

en viktig teoretisk utgångspunkt är social inlärningsteori som också kan fungera som förståelse av 

mästarläran. Nielsen och Kvale nämner också begreppet ”scaffolding” och menar att det är en 

metafor för att beskriva relationen mellan en mästare och dennes lärling och där mästaren fungerar 

som stöd och ingriper när det behövs för att lärlingen ska klara sin uppgift. Sundqvist (2012) menar 

att den sociala inlärningsteorin och ”scaffolding” handlar om att handledaren har en betydelse för 

hur långt den handledde når i att komma vidare i sina tankar. Hon menar att handledaren kan 

fungera som modell och expert och genom att ge ledtrådar utmana den handledde framåt. 

 

Sundqvist (2012) menar att föreskriven handledning kan ses som att den upprätthåller en 

gammalmodig pedagogik, där utvecklingen hindras av att den erfarne alltid talar om för den andre 

hur denne ska agera. Risken, menar Sundqvist, är att gamla mönster upprepas och att nytänkande 
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förhindras, samt att den som blir handledd väljer att inte följa de råd som hen fått.  Det är inte heller 

en metod som lämpar sig vid kollegial handledning eftersom den bygger på att alla deltagare ser sig 

som jämbördiga.  

 

2003 och 2005 gjorde Lendahls Rosendahl och Rönnerman studier i Sverige där de tittade på 

pedagogers, skolledares och handledares förväntningar på handledning. Det visade sig att 

pedagogernas och rektorernas förväntningar på handledaren var stora. Dock hade de olika 

grupperna olika förväntningar om vad handledningen skulle ge. Pedagogerna ville ha konkreta tips 

medan handledaren i stället förväntade sig mer reflekterande samtal och att lösningen skulle finnas 

genom det gemensamma samtalet. Guvå (2014) har i en studie problematiserat handledning. Guvå 

menade att elevhälsans vilja att arbeta salutogent och hälsofrämjande kan få motsatt effekt såtillvida 

att lärare om de erbjuds handledning kan tänka att det är fel på dem eller på deras undervisning. 

Lärarna skulle även, menar Guvå, kunna uppleva att elevens mående eller förmåga att lära sig 

endast är beroende av lärarens egen förmåga att vara en god lärare. Författaren menar att det finns 

en risk att skolan i ett sådant läge tappar helhetsperspektivet och endast fokuserar på delar av 

svårigheterna, till exempel den fysiska lärmiljön. Hylander och Guvå (2017) menar att handledning 

är en främjande insats, men att denna insats ibland inte blir av. Anledningen är inte given. Det kan 

ha flera orsaker, menar författarna. Ibland handlar det om brist på tid, ibland om en oförmåga att 

rent praktiskt handla främjande och salutogent.  

 

Ahlefeld Nisser (2009) beskrev i sin avhandling hur specialpedagoger ser på handledning och 

samtal. Forskarens studie gav ett svenskt perspektiv på begreppet.  I vår studie vill vi ta ett steg till 

genom att även se närmare på och inkludera yrkesverksamma förskollärare och lärares perspektiv 

på handledning. Det är ett perspektiv som därigenom kan vidga kunskapen om hur olika 

professioner ser på handledning och motivera oss att gå vidare i arbetet med denna studie.  

 

3. Teori 
 

I vår uppsats lutar vi oss mot ett sociokulturellt perspektiv på lärande, i enlighet med Vygotskijs 

(1986) tankar. Enligt Vygotskij hör språk, tanke och handling ihop. Lärande sker i en social 

kontext. Vygotskij menar att det är när människor samspelar med andra som språket ges en mening 

och som hen kan förstå och förklara sin omvärld. I vår studie önskar vi genomföra 

fokusgruppsintervjuer, vilket vi menar kan ge lärare och specialpedagoger en möjlighet att i 

enlighet med Vygotskijs tankar sätta ord på, samtala om och därmed förstå sina erfarenheter av 

handledning. Även Andersson (2017) menar att det sociokulturella perspektivet utgår från att 

kunskap skapas i det sociala samspelet, i möte med andra människor. Anderson menar vidare att 

kunskapsutvecklingen hos individen sker i interaktion med andra, den förstärks och utvecklas. 

Kommunikationen bidrar till att skapa nya tankar och tankeprocesser samt leder till ökad förståelse. 

Även Dewey i Phillips och Soltis (2015) samt Säljö (2014) menar att språket är en viktig del när vi 

lär av varandra både socialt och kunskapsmässigt. Genom att lyssna på varandra och hur vi 

använder oss av språket för att kommunicera, kan det bidra till att problematisera lärprocessen som 

i sin tur leder till vidare utveckling (ibid). Mead (1976) anser att det är när människan samspelar 

med andra som hens jag utvecklas. Människan upplever sig själv genom mötet med det 

omgivningen gör och säger. Individen upplever sig själv via andra, att inta den andres roll. Mead 
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benämner detta som reflexiv intelligens, förmågan att vara såväl subjekt som objekt. Dewey (2007) 

menar att den som utövar ett yrke behöver fundera över det som händer i vardagen för att kunna bli 

skickligare på sitt yrke. Utveckling kräver reflektion, enligt Dewey. 

  

Det finns flera perspektiv som blir intressanta och som utgör motsatser. Utifrån ett relationellt 

perspektiv kan problem ses utifrån att frågor ställs kring en individs svårigheter och kan ha sin 

förklaring i miljö, relationer, skola och samhälle (Ahlberg, 2013). Fokus läggs på omgivningen och 

relationer och själva mötet i stället för att enbart fokus läggs på individens svårigheter. Genom detta 

menar Aspelin (2013) att det handlar om att fokus läggs på relationer och att lärande och utveckling 

sker med andra. Motsatsen är att utgå ifrån ett kategoriskt perspektiv och lägga problemet hos 

individen (Persson, 2013). Individens svårigheter förklarar problemet. Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv som utgår från det kategoriska perspektivet sätts ett stöd in direkt mot individen. 

Lösningar inom det kategoriska perspektivet är ofta kortsiktiga (ibid). Ett tredje salutogent 

perspektiv bygger på Antonovskys (2005) tankar om de samband han såg mellan hur vi människor 

mår och hanterar vårt mående. Ur ett salutogent perspektiv ligger fokus på det som är friskt hos 

individen och att tillvaron ska vara meningsfull. Antonovsky menar att genom att utgå från det 

friska har människan lättare att hantera motgångar och kriser. Nyckelbegrepp inom det salutogena 

perspektivet kan sägas vara meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Det är viktigt att se hela 

människan och fokusera på det som går att förändra (ibid). Teorin kan ses ha en koppling till 

handledningssamtal och idén att kunna stärka tänkandet och leda till begriplighet, hanterbarhet och i 

riktning mot mål för den som söker stöd.   

 

Fleck (1997) menar att kunskap inte är något statiskt, utan något som utvecklas och växer fram 

mellan människor under samtal. Samtalen utmanar och utvecklar människors insikter och 

erfarenheter.  Kunskapen är också subjektiv, enligt författaren. Den kunskap en människa besitter 

förändras i möten och i tankeutbyte med andra människor. Fleck menar att detta gör att det inte 

finns något slut på ett resonemang eller någon slutgiltig sanning eftersom kunskap ständigt 

förändras. Författaren ser att kunskap finns samlat hos en grupp människor, den är inte fast i en 

individ. Fleck använder begreppen tankestil och tankekollektiv för att beskriva detta.  En tankestil, 

menar Fleck, uppstår i samtal där människor samtalar om ett ämne där de delar ett gemensamt 

tankemönster. Det krävs minst två människor för att en tankestil kan framkomma. Den ökar 

beständigheten i takt med antalet personer som delar tankestilen (ibid). Även Liliequist (2003) 

menar att Flecks tankestil bärs av tankekollektivet där tankekollektivet är en grupp människor som 

delar samma tankestil. Själva tankekollektivet, menar Liliequist, består av olika inre cirklar. En 

person kan tillhöra flera olika tankekollektiv, i vissa fall i den inre delen av ett ämne eller samtal, 

samtidigt som samma person kan vara aktiv i en yttre cirkel i ett annat tankekollektiv.  Det här 

innebär, enligt Liliequist, att de olika tankekollektiven kan komma att påverkas av andra tankestilar. 

Resonemanget är intressant och något som kan leda oss vidare i arbetet med den här uppsatsen och 

vårt val av metod för att hantera datainsamling i studien. Vi har valt i vår studie luta oss mot flera 

olika teorier. Teoriernas gemensamma nämnare kan sägas vara att de ser kunskap som något som 

kontinuerligt utvecklas i samspel (gärna verbalt) med andra människor och att de på olika sätt 

hjälper människan att förstå sig själv och sin omvärld.   
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4. Metod 
 

Kvale och Brinkman (2014) menar att om forskaren vill veta vad andra människor tycker och 

upplever kring en fråga eller en händelse är samtal ett bra verktyg för att få veta mycket. Kvalitativa 

intervjuer syftar till att forskaren ska få utökade kunskaper om den intervjuades uppfattning och 

framför allt att det sker genom den intervjuades synvinkel. Det är en svår konst att intervjua, den 

som intervjuar bör vara medveten om att det är ett samtal som inte sker på lika villkor (ibid). Kvale 

och Brinkman lyfter fram att det alltid är den som intervjuar som har ett visst övertag, en viss makt, 

eftersom det är denne som styr och definierar samtalsinnehållet. Intervjuaren bidrar vanligtvis inte 

heller med sin egen åsikt.  

 

I vår studie ville vi ställa en fråga i taget (se intervjuguide bilaga 2 och 3) och spontana följdfrågor 

på det som kom fram i samtalen. Det var viktigt att försöka få svar på samtliga frågor i 

intervjuguiden. Frågor om respondenternas utbildning som var lätta att besvara lades först sedan 

frågor om erfarenheter av handledning. Våra egna åsikter fick hållas tillbaka.  

 

Kvale och Brinkman (2014) ser att de kvalitativa forskningsmetoderna sedan 1980-talet vuxit sig 

starka inom samhällsforskningen. Den tekniska utvecklingen som skett sedan dess har också 

bidragit till att underlätta för denna typ av forskning, små inspelningsmaskiner med mycket minne 

och datorer att skriva ner samtalen på används. Forskarna anser att det finns en fara med att de 

kvalitativa intervjuerna blivit så vanliga att vi människor tenderar att inte reflektera kring att vi 

berättar tankar och åsikter till främmande intervjuare utan att reflektera att vi lämnar ut en del av 

oss själva. Det här är något som vi i studien behövt beakta genom att ställa intervjufrågor som vi 

antar inte är etiskt eller moraliskt svåra.  I intervjusituationen har vi ett ansvar för att hålla samtalet 

professionellt. Det finns etiska dilemman i detta. Det finns en risk att forskare vid 

samhällsvetenskaplig forskning inkräktar på delar av deltagarnas privatliv (Bryman, 2018). Därför 

är informationskravet, att den som deltar när som helst kan avsluta sitt deltagande i studien, mycket 

viktigt. Intervjuer ska alltid ske frivilligt och den intervjuade ska bli upplyst om att de själva 

bestämmer vad de vill berätta (Kvale & Brinkman, 2014). I den här studien innebär det att vi i 

rollen som intervjuare behöver fundera kring vilka frågor vi ställer, hur vi ställer dem samt hur 

eventuella följdfrågor ska ställas. De intervjuade ska också bli medvetna om att de när som helst har 

rätt att avbryta intervjun, något således även Bryman (2018) anser. Det är utelämnande att bli 

intervjuad och det ligger ett stort ansvar på den som genomför intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). 

Det är en balansgång mellan respekt för integriteten hos den som blir intervjuad och intervjuarens 

intresse av den intervjuades innersta tankar. För att bli en skicklig intervjuare krävs övning och ett 

stort sinne för etik, intervjuer kan ses som ett hantverk och samtal sker i en social interaktion mellan 

människor där relationer också skapas (ibid). Intervjuer och samtal kan ses som en kreativ process 

där de samtalande konstruerar kunskap i samspel med varandra.  

 

Sundqvist (2012) menar att forskaren genom kvalitativa undersökningar kan få fram information 

om de sociala processerna och att detta är värdefullt för att få fram en helhetsbild. Vi menar att det 

är en fördel i en profession att få tala med varandra om sådant som känns svårt och utmanande, men 

även om det som fungerar bra. Vi valde fokusgruppsintervjuer som metod eftersom vi delar synen 

på att kunskap skapas när en människa i samspel med andra får sätta ord på sina upplevelser och 

erfarenheter.  
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I studien var vi intresserade av att få kunskap om handledning som verktyg. Frågorna under 

fokusgruppsintervjuerna var riktade mot handledningens form, snarare än handledningens innehåll 

och det etiska dilemmat minskade därmed.  

 

Det fenomenografiska förhållningssättet har varit det dominerande inom den kvalitativa 

forskningen (Kvale & Brinkman, 2014). Inom kvalitativa studier studeras olika fenomen  

 

…ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagande att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är.  

 (Kvale & Brinkman 2014, s. 44)  

 

Fenomenologisk metod bygger på att beskriva så exakt som möjligt utan att för den skull behöva 

förklara eller analysera det som kommer fram (ibid). De menar vidare att objektivitet är ett uttryck 

för att forskaren hyser en trohet mot det som hen undersöker. Forskaren ska inte heller döma 

innehållet i det upplevda om fenomenet. Forskaren får möjlighet att ta del av en annan människas 

upplevelse av ett fenomen, eller som Kvale och Brinkmann benämner det “den levda världen” (ibid, 

s. 46) I vår studie har vi bemödat oss om att verkligen lyssna på vad respondenterna säger.  

 

Fenomenografi är metodansatsen som vi inspirerats av i denna studie. Med det menas att forskaren 

ämnar studera olika människors uppfattning om ett fenomen, i det här fallet handledning. Dahlgren 

och Johansson (2015) definierar fenomenografi som en ansats där forskaren analyserar data från 

enskilda individer som för det mesta är hämtad från intervjuer. Ansatsen lämpar sig för att beskriva 

och analysera hur informanterna tänker kring ett visst fenomen och uppmärksamheten riktas ofta 

mot variationen i informanternas uppfattning. Vi skapade utrymme för reflektion för att få del av 

respondenternas tankar om handledning. Författarna menar att fenomenografiska intervjuer är 

halvstrukturerade och tematiska. I den här studien ville vi komma åt hur de vi intervjuade 

uppfattade begreppet handledning, såväl i teori som i praktik. Därför valde vi att inspireras av en 

fenomenografisk ansats.   

 

4.1 Metodval  
 

Det finns olika sätt att intervjua. Ett sätt är att ha fokusgruppsintervjuer. Morgan (1997) menar att 

fokusgrupper ligger någonstans mellan ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer 

eftersom deltagarna mestadels förväntas interagera med varandra och inte ha fokus på intervjuaren. 

Även vi menar att det är viktigt att den som intervjuar håller sig i bakgrunden och låter de 

intervjuade få samtala med varandra. Bryman (2018) menar att fokusgruppsintervjuer ger forskaren 

en möjlighet att se hur olika individer tillsammans ger en företeelse en slags innebörd på något sätt. 

Inom symbolisk interaktionism menar man att individer förstår och tolkar olika begrepp i samspel 

med andra individer. I en fokusgruppsintervju sker just detta, vilket på sätt och vis gör det till en 

naturlig process. Bryman menar vidare att de intervjuades svar kan förändras och justeras under 

intervjuns gång, beroende på hur de andra svarar.  Under en fokusgruppsintervju sker vanligen 

såväl argumentation som ifrågasättande av de olika deltagarnas uppfattningar, vilket gör 

fokusgruppsintervjun till en dynamisk process som vi ansåg passade väl för vår studie.  



16 
 

 

Åman (2006) menar att fokusgruppssamtal till sin karaktär har likheter med samtal av kollegial typ. 

Det finns ett intresse hos fokusgruppens medlemmar, ett intresse för det ämne som ska diskuteras. 

Vi menar att det finns ett behov hos många yrkesverksamma att få sätta ord på de egna 

erfarenheterna och upplevelserna, som ett sätt att bearbeta och komma vidare inom professionen. 

Åman menar att samtalen ofta blir öppna och att deltagarna förväntas lyssna på andras åsikter, men 

också framföra sina egna. I vår studie har vi lyssnat på respondenterna, låtit dem såväl delge 

gruppen sina egna tankar som ställa frågor till varandra och bygga vidare på varandras inlägg.  

 

Fokusgrupper kännetecknas enligt Wibeck (2010) av att en grupp människor ledda av en moderator 

får samtala om ett ämne valt av moderatorn. Fokusgruppsintervjuer kan vara mer eller mindre 

strukturerade. Wibeck anser att fokusgruppsintervjuer har två olika syften. Dels handlar det om att 

samla in data, dels handlar det om att sätta igång funderingar hos de som samtalar med varandra. 

Fokusgruppsintervjuer kan initiera lärande. Vi menar att det är viktigt för alla yrkesverksamma att 

ständigt lära och att inte stagnera i sin profession. Hylander (1998) lägger fokus på att de 

intervjuade får samtala om en gemensam upplevelse. Hylander menar vidare att en förutsättning för 

fokusgruppsintervjuer är att de som intervjuas delar ett gemensamt intresse och att det de vill 

diskutera är något som forskaren vill få kunskap om. I vårt fall fanns ett stort intresse hos oss själva 

att få veta mer om handledning för att förstå vilka faktorer som kan bidra till givande och 

utvecklande samtal.  

 

Fokusgruppsintervjuer kan enligt Wibeck (2010) användas för att studera såväl innehåll som 

interaktion och kan användas såväl vid intervjuer av barn och ungdomar som av vuxna (Wibeck, 

2010). Användandet av fokusgruppsintervjuer kan bidra till att få syn på såväl konflikt som enighet 

bland deltagarna och enligt Wibeck är fokusgruppsintervjuer en bra metod att använda om syftet är 

att förstå skillnader gällande den aspekt som undersöks. I vårt fall valde vi fokusgruppsintervjuer 

eftersom vi ville ta reda på om synen på handledning skiljer sig åt mellan specialpedagoger och 

förskollärare/lärare.  

 

I den här studien har vi valt att göra fokusgruppsintervjuer av flera olika anledningar. Vårt arbete 

handlar om handledning, det vill säga samtal i en specifik form. Därför kändes det naturligt att även 

välja en metod som bygger på just samtal. Vi hade kunnat välja intervjuer med enskilda personer 

som metod, men vi tror att kunskap nås när människor i samtal med andra får sätta ord på sina 

upplevelser och erfarenheter.  

 

4.2 Genomförande 
 

Deltagarna i denna studie bestämdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Frågan ställdes om några 

specialpedagoger kunde tänka sig att ställa upp på ett fokusgruppsamtal. I den ena kommunen gavs 

tillfälle att ställa frågan vid en specialpedagogisk träff. Den andra kommunen skickades det ut en 

förfrågan via mail om det fanns några specialpedagoger som kunde tänka sig att ställa upp. De som 

svarade att de var intresserade kontaktades och fick ta del av vårt missivbrev (se bilaga 1).  Därefter 

kontaktade vi dem per telefon eller mail för att bestämma plats och tid för samtal. Vi använde oss 

även av sociala medier för att hitta deltagare. Det betydde i praktiken att deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna till slut kom från flera olika kommuner, fler än som var tänkt från början. 
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Även urvalet av lärardeltagare skedde genom bekvämlighetsurval, efter att vi först sänt ut mail med 

förfrågan men inte fått någon respons. Vi frågade på våra arbetsplatser och andra lärare som vi 

kände om de fått handledning och om de som haft handledning var intresserade av att ställa upp på 

en fokusgruppsintervju. Det innebar att de två lärargrupperna kom att bestå av lärare från olika 

skolor och tre olika kommuner. Självklart fick även lärarna ta del av vårt missivbrev. Ett stort antal 

lärare uppgav att de inte kunde delta i studien med anledning av att de inte hade fått handledning. 

Ett antal specialpedagoger uppgav att de inte kunde delta i studien eftersom handledning inte var ett 

prioriterat område i deras tjänst. De menade att deras rektorer prioriterade andra arbetsuppgifter 

(bland annat kartläggningar och enskild undervisning av elever) framför handledning. Ett stort antal 

lärare och specialpedagoger uppgav att de inte kunde delta i studien med anledning av en pressad 

arbetssituation.  

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i fyra olika grupper, två grupper med förskollärare och lärare 

och två grupper med specialpedagoger. De intervjuades under mars 2019. Vid intervjuerna 

användes intervjuguiderna (se bilaga 2 och 3) som underlag för gruppintervjuns innehåll, men 

ytterligare frågor tillkom under intervjuernas gång. Tiden för de fyra samtalen i fokusgrupperna 

planerades ta ca 60 minuter. Alla intervjuer spelades in av oss båda, det vill säga två inspelningar 

per intervju. Var och en av oss transkriberade två intervjuer var. Därefter läste vi även varandras 

transkriberade texter, vilket gjorde att vi fick en sammanhållen bild av samtliga intervjuer.  

 

4.3 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2011) anger att forskaretiska överväganden handlar om att hitta en balans mellan 

vad forskaren vill veta och vad informanten vill lämna ut. En balans mellan olika intressen som 

forskaren aldrig får driva till en gräns så att den kan skada de som är med i studien. 

Kunskapsintresset och det som kommer fram i studien kan bidra till utveckling av samhället eller 

olika individer och ska också sträva efter att göra så, men det måste ske på ett moraliskt riktigt sätt. 

När forskaren studerar informanternas upplevelser kommer forskaren informanterna nära och det 

ligger ett stort etiskt ansvar på forskaren i användandet av den informationen (Larsson, 2005). 

Informanterna kan kränkas integritetsmässigt och det kan även uppstå motsättningar mellan 

undersökningens validitet och det etiska värdet av att skydda och avidentifiera informanterna. 

Författaren menar att det, enligt den fenomenografiska forskningstraditionen, handlar om att 

försöka bortse från eller, som Larsson beskriver det, sätta en parentes kring den förförståelse som 

forskaren har kring det fenomen som forskaren ämnar studera. Det kan vara svårt för forskaren att 

helt lyckas med detta och det är viktigt att forskaren är medveten om att det kan ses som en svaghet 

för studien (ibid). Detta var också något som vi var medvetna om då vi genomförde studien. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att det är viktigt att fundera kring själva intervjusituationen. Vilken 

påfrestning utsätts de intervjuade för i själva intervjun? Kan deras självbild komma att förändras?  

Även det tog vi i beaktande när vi planerade och genomförde fokusgruppsintervjuerna.  

 

I missivbrevet blev specialpedagogerna och lärarna informerade om de forskningsetiska principerna 

som Vetenskapsrådet (1990) gett ut, det vill säga: informationskravet (studiens syfte) 

samtyckeskravet (att studien är frivillig och att informanterna själva bestämmer över sin 

medverkan), konfidentialitetskravet (att informanterna kommer att avidentifieras och att 
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informationen som de delger behandlas med försiktighet). Personuppgifter och eventuell känslig 

information förvaras på ett säkert sätt där inte obehöriga kan komma åt informationen, samt 

nyttjandekravet (att informationen endast kommer att användas för forskningens ändamål och inte 

spridas på annat sätt).  

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

 

I vårt urval fanns det endast respondenter med egna erfarenheter kring handledning som getts av 

specialpedagoger eller som specialpedagogerna själva genomfört. Detta anser vi stärker validiteten. 

Vi är två personer som genomfört denna studie, och vi har båda varit med på samtliga intervjuer 

även om vi var samtalsledare i två var. Vid samtliga intervjuer utgick vi från våra intervjuguider där 

de frågor vi sökte svar på blev behandlade oberoende av vem som genomförde gruppintervjuerna. 

Dock kunde följdfrågorna skilja sig något i och med att grupperna samtalade i lite olika riktningar. 

Samtliga frågor i intervjuguiderna ställdes till respektive grupp och utgick från olika teman som vi 

ämnade undersöka. Det fanns dock utrymme för följdfrågor beroende på vad som kom upp i 

gruppsamtalen.  

 

Kvale och Brinkman (2014) menar att om respondenter ändrar åsikt under intervjun behöver inte 

det betyda att respondenten är otillförlitlig eller att intervjutekniken behöver vara ogiltig utan 

snarare att samtalsledaren och respondenten har kunnat fånga olika nyanser av vad respondenten 

tänker och dennes attityder. För tolkningen av resultatet har vi använt de teoretiska ramarna och 

genom att göra så, vilket kan leda till att respondenternas egen förståelse av något ämne, i detta fall 

handledning, går längre än deras självförståelse. I vår studie fanns det utrymme för att 

respondenterna skulle kunna tveka, bli fundersamma och kanske till och med ändra uppfattning 

under intervjuns gång. Fokusgruppsintervju som intervjuform menar vi ger utrymme för just detta, 

eftersom respondenterna lyssnar på varandra och förhoppningsvis inspireras av varandras tankar om 

det undersökta.  

5. Resultat och analys 
 

Studien syftar till att ta reda på hur några specialpedagoger, lärare och förskollärare ser på 

pedagogisk handledning. Studien ska besvara följande frågeställningar: 

* Vilka erfarenheter har specialpedagoger respektive lärare av handledning? 

* Finns det olika syn på vad handledning bör omfatta och vad den kan bidra med hos 

specialpedagoger och lärare? 

* Vilka eventuella konkreta resultat uppfattar några speciallärare och lärare att handledning har lett till 

i förhållande till insatser i verksamheten?  

* Hur bör handledning vara beskaffad för att vara värdefull enligt några speciallärare och lärare?  

 

Data kom att samlas in i fyra fokusgruppssamtal, där tre olika professioner medverkade. 

Sammanlagt deltog 18 respondenter. I presentationen av resultatet beskriver vi först varje grupp för 

sig (specialpedagoger i fokusgrupp 1, specialpedagoger i fokusgrupp 2, lärare och förskollärare i 

fokusgrupp 3 och lärare och förskollärare i fokusgrupp 4). Därefter beskriver vi resultatet av vår 

datainsamling utifrån olika teman som framkommit under vår bearbetning av materialet. Dessa 
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teman vaskades fram under läsning av de utskrivna innehållet från fokusgruppssamtalen. Detta 

utgör en del av vårt analysarbete ett första steg men efter presentation av resultatet från 

fokusgruppssamtalen återkommer vi till en analys av resultatet och då med stöd av teorier som vi 

använt oss av och presenterat i den teoretiska bakgrunden. 

 

5.1 Beskrivning av fokusgrupperna 
 

Fokusgrupp 1 bestod av fyra specialpedagoger med specialpedagogutbildning, där två har 

förskollärarutbildning och två är grundskollärare i sin grundutbildning. Utöver dessa utbildningar 

har gruppens medlemmar läst kurser inom KBT, Marte meo-vägledning och handledarutbildningen 

inom Skolverkets läslyft. Samtliga i gruppen arbetar inom samma kommun. Tre av dem arbetar 

centralt inom olika delar och en arbetar på en skola. 

 

Fokusgrupp 2 bestod av sex specialpedagoger där tre har förskollärarutbildning och tre har 

grundskollärarutbildning i botten. Utöver grundutbildningen har samtliga gått 

specialpedagogutbildningen och kurser som gruppens medlemmar läst i övrigt är olika 

handledarutbildningar, talpedagogutbildning samt samtalsledarutbildning. Fem respondenter arbetar 

centralt och en arbetar på en skola. De kom från tre olika kommuner. 

 

Fokusgrupp 3 bestod av fyra lärare. Samtliga var utbildade grundlärare med behörighet att 

undervisa i åk F-6. Två av dem hade läst minst en kurs i specialpedagogik. Tre av dem arbetar i 

samma kommun. Intervjun genomfördes i ett rum på den skola där två respondenter arbetar.  

 

Fokusgrupp 4 bestod av två lärare för grundskolans tidigare år, en förskollärare och en respondent 

som var såväl förskollärare som lärare för grundskolans tidigare år. Tre av dem arbetar i samma 

kommun. En av dem arbetade i förskoleklass. Två av respondenterna har erfarenhet av att arbeta 

inom förskolan. 

 

5.2 Resultat från intervjuer med fokusgrupp 1 och 2, specialpedagoger 

 

Samtliga medlemmar i båda fokusgrupperna med specialpedagoger har erfarenhet av enskild 

handledning och grupphandledning. Två respondenter i grupp 1 har haft kollegial handledning och 

en respondent från vardera grupp 1 och 2 har ansvarat för att hålla i handledningen kring 

Skolverkets Läslyft, en nationell forskningsinsats vars syfte var att öka elevers läs-och skrivförmåga 

som genomfördes under åren 2015-2018. Resultatet redovisas utifrån våra frågeställningar och i 

olika teman.  

5.2.1 Specialpedagogernas erfarenheter av handledning 

Begreppet handledning 

Respondenterna i grupp 1 och 2 funderade kring själva begreppet handledning. Det är tydligt att 

samtliga använde begreppet handledning som ett brett begrepp. De var medvetna om att de 

pedagoger som de handledde kanske inte alltid hade samma syn på vad handledning kan vara och 

omfatta som de själva. De menade att det förmodligen även finns skilda synsätt på begreppet inom 

fokusgruppen. Grupp 1 och 2 beskriver själva handledning utifrån dels strukturerade samtal som 
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sker över tid, men också utifrån att handledning kan ske i form av konsultationssamtal eller 

rådgivning och som samtal enligt modellen bollplank. En respondent i grupp 2 talade också om att 

hen i vissa fall hamnade i  mästare-lärling roll, det vill säga att den som blev handledd ville ha 

konkreta svar av den som handledde. Grupp 2 såg också handledning som en form av kvalificerade 

samtal.   

 

Både deltagarna i grupp 1 och 2 såg fördelar med strukturerade samtal, där alla får komma till tals. 

De såg fördelar med spontana, korta, mer informella handledningssamtal. En respondent i grupp 1 

menade att hen upplevde att en del som får handledning blev lite rädda när det blir för strukturerat, 

medan en annan respondent menade att det var lätt att hamna i fällan att ge tips och råd om det är 

mera spontana samtal. Båda grupperna var överens om att det kan vara svårt att enas om betydelsen 

av begreppet, men specialpedagogerna menar att det är osäkert om det blir ett problem i praktiken.   

 

 

5.2.2 Olika synsätt på handledning enligt specialpedagogerna 

 

Innehåll och orsaker  

När det gällde innehållet i handledningen såg grupp 1 att det mest handlade om frågor som 

kommunikation, bemötande, arbetsfördelning, förhållningssätt till elever, ledarskap i klassrummet 

samt till viss del även frågor kring material och pedagogiska tips. En respondent i grupp 1 menade 

att hen försöker lyfta nivån på handledningen till att samtalen mer skulle handla om vad som går att 

förändra och att samtalen inte skulle fastna vid individen som sådan. Grupp 2 beskrev att 

handledningen ofta utgår från miljö, struktur kring organisation samt elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning.  

 

Samtliga respondenter i grupp 1, samt en respondent i grupp 2 nämnde att de använt sig av metoden 

att ha observation innan de handledde. De såg metoden som positivt och effektiv och menade att det 

gav dem något konkret att utgå från i handledningen. Om handledningen dessutom sker över tid och 

vid flera tillfällen upplevde grupp 1 att de också fick ta del av den utveckling som kan ske med den 

som de handledde. En respondent i grupp 1 berättade att hen varit involverad i en grupp och deras 

lärare i över ett år och att hen verkligen kunde se en utveckling både hos pedagogen och eleverna. 

Samma respondent menade också att det kan ta tid att bygga upp en relation och att det från början 

kan vara ganska trevande samtal innan relationen är uppbyggd. När de sedan arbetat under en 

längre tid med handledningen kan handledaren tillslut säga att ”[…] nej men vet du vad, nu kan jag 

släppa dig för du är självgående. Du behöver inte mig längre.”  (Specialpedagog i grupp 1.) 

 

Egenskaper och förmågor 

Grupp 1 och 2 var helt eniga om att det fanns ett behov av att få prata. En respondent i grupp 1 

nämnde att den som handledde behövde vara en duktig och tålmodig lyssnare och att handledaren 

kan spegla och ställa bra frågor. Hen menade att det inte alltid är så att handledningarna blir så som 

hen tänkt sig innan, men att det är viktigt att lyssna in.  
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Möjligheter respektive hinder 

Fördelar med handledning, enligt båda grupperna, är att ge stöd och förutsättningar för att lärare och 

förskollärare ska orka med sitt jobb. De såg handledningen som ett sätt att avlasta och lyfta 

pedagogerna samt ett tillfälle där lärare och förskollärare fick möjlighet att reflektera. Båda 

grupperna menade att de i egenskap av handledare kunde hjälpa till att synliggöra framsteg och 

utveckling och att de också kunde bidra till att sprida goda exempel samt stötta lärare/förskollärare i 

att lyfta blicken från individerna till miljö. En respondent i grupp 2 menade också att handledarens 

roll kan vara att ha så kallat ”helikopterperspektiv”, att se saker utifrån.  

 

En respondent i grupp 1 tog upp svårigheten när hen varit ute och observerat och upptäckt att 

problemet som läraren ville ha handledning i egentligen är ett sekundärt problem. Det kan, enligt 

samma respondent, vara klurigt att få in handledningen på rätt spår. En annan svårighet som båda 

grupperna tog upp var att det vid vissa tillfällen kan vara svårt att få mandat att handleda och de 

lyfte också problematiken kring att handleda på sin egen arbetsplats. Flera i grupp 1 menade att 

förväntningar hade betydelse och poängterade vikten av att komma överens om vad syftet med 

handledningen är. En annan svårighet som kom upp i båda specialpedagoggrupperna var 

svårigheten att inte komma med snabba lösningar och bli en ”tipsbank” som en av respondenterna i 

grupp 2 uttryckte det. Båda grupperna framförde att de, som nya specialpedagoger, tyckt att det 

ibland varit svårt att få rätt balans mellan struktur och att vara öppen för vad de som blev handledda 

sa. En respondent uttryckte det som  

 

Och just när man läst att det ska vara så och så och man tänker så mycket på struktur och 

ramar att de styrde en för mycket… (Specialpedagog i grupp 1) 

 

 

Och en respondent i grupp 2 beskrev det som:  

 

[…] att våga låta tystnaden ta plats. Det är någonting som jag tycker. Det är svårt, det har jag 

tränat på i många år… (Specialpedagog i grupp 2) 

 

Det stora hindret för handledning som båda grupperna såg var tiden. De upplevde alla att det var 

svårt att hitta en tid för handledning och att handledning många gånger inte prioriterades. En 

respondent i grupp 2 tog upp svårigheten med att ha handledning med förskolepersonal eftersom de 

har barn i verksamheten hela dagarna och att det ibland kunde kännas jobbigt för personalen att gå 

på handledning då de visste att de lämnade över en stor grupp barn till en annan avdelning. Lika så 

upplevde en annan respondent i samma grupp att det är svårt om någon från fritids skulle delta i 

handledning på eftermiddagen. En respondent i grupp 2 lyfte problematiken kring de tillfällen då 

processen i handledningen inte går framåt utan står och stampar av olika skäl. Där var grupp 2 eniga 

om återkopplingens betydelse samt att återgå till syftet med handledningen för att processen ska 

fortgå.  

 

Slutligen framhåll båda specialpedagoggrupperna betydelsen av att lyfta fram positiva saker i 

handledningen, att stärka det som fungerar samt att vara ödmjuk inför att lärarna och förskollärarna 

har mycket att göra och ibland har svårt att få till tid. En respondent i grupp 2 beskriv vikten av att 
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handledaren synliggör förändringen som skett över tid i samtalen. Själva processen till utveckling är 

något som båda grupperna tog upp som positiv vid handledning. 

 

5.2.3 Värdefull handledning enligt specialpedagoger 

 

Ramar, struktur och syfte 

Deltagarna i fokusgrupp 1 och 2 ansåg att det var viktigt att komma överens med den eller de som 

ska få handledning om vad handledningen ska bestå i och hur den ska genomföras. Storleken på 

handledningsgruppen har också betydelse. En respondent i grupp 1 menade att de tillfällen hen hade 

stora grupper, så som kollegiehandledning, var strukturen stram och tydlig. Hen höll sig då till vissa 

punkter och hade tydliga ramar kring handledningen. Den följde vissa punkter och var tidsbestämd. 

Tiden och ramar kring det återkommer båda grupperna till vid flera tillfällen. Det ses som viktigt att 

det finns en bestämd tid när handledningen ska ske samt att det tydligt angavs hur länge 

handledningen skulle pågå.  

 

Att ha flera handledningstillfällen ansåg båda grupperna vara givande och även att de som blir 

handledda får uppdrag att genomföra mellan tillfällena som de sedan följer upp vid nästa träff. Hur 

handledningen ska se ut måste utgå från vilken hjälp som efterfrågas och vilket behov som finns, 

enligt grupperna. Antal träffar varierar från uppdrag till uppdrag och en respondent från grupp 2 

menade att hen brukade ha ett inledande handledningssamtal och utifrån det bestäms sedan hur 

många tillfällen som handledningen kommer att ske, en metod flera respondenter använde sig av.   

När det gäller enskilda handledningssamtal eller handledning i mindre grupper, ansåg flera i grupp 

1 att handledningen oftare blir mer informell. Där ansåg respondenterna att den viktigaste uppgiften 

var att lyssna på de som blir handledda och att fördela ordet så att alla får komma till tals, om de är 

flera som får handledning. En respondent menar:  

 

Men jag tror de här sakerna du säger, att bli lyssnad på, det tror jag många har väldigt stort 

behov utav idag. Därför i dag är det ingen som riktigt har tid riktigt att lyssna. Vi ser det på 

elever också. Men just att få känna, okej nu är det jag som får lyfta mitt och man har valt mitt, 

min fundering och tänket jag har och så jobbar man runt i kring det. Det tror jag är jätteviktigt 

idag. (Specialpedagog i grupp 1.)  

 

Grupp 1 framkom att de upplevde att det fanns ett behov av vad de kallar ”spontan handledning”, 

men att de då upplevde det som att lärarna efterfrågade och mest behövde ett bollplank eller 

konsultation. Själva handledningen kan se väldigt olika ut till innehåll och form, menade såväl 

grupp 1 som 2.  

 

Initiativ   

Grupp 1 var deltagarna mycket eniga om att det är av stor betydelse från vem uppdraget de får 

kommer från. De menar att om uppdraget kommer från en rektor eller från ett elevhälsomöte måste 

det vara förankrat hos läraren innan de går in och handleder. Flera respondenter i grupp 1 tryckte på 

att det annars finns risk att läraren känner sig överkörd och att det blir väldigt svårt att handleda och 

stödja någon som inte själv bett om hjälp. 
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De flesta i grupp 2 fick dock sina uppdrag från rektorer och de ansåg precis som grupp 1 att 

uppdraget bör vara väl förankrat hos läraren eller den grupp lärare som det gäller. En respondent i 

grupp två menade att rektor också bör vara med i arbetet kring strukturen eftersom rektor bör se till 

att det finns tid och förutsättningar för att genomföra själva handledningen. Grupp två var eniga om 

att det var viktigt att rektor/förskolechef alltid bli informerad om att handledning kommer att ske 

om uppdraget inte kommer från rektor/förskolechef.   

 

Förtroende och trygghet 

Syftet med handledningen och den eventuella observationen måste, enligt respondenterna i grupp 1 

och 2,  vara tydligt för att skapa förtroende och trygghet. En respondent i grupp 2 tog upp att hen 

upplevde att det kunde finnas en maktfaktor kring detta om inte läraren är helt med på syftet och att 

det då är svårt att få till ett samarbete och en utveckling. En respondent i grupp 1 som arbetade 

centralt menade att hen brukade starta upp med ett konsultationsmöte innan handledningen startade. 

Där fick läraren ta ställning om hen var villig att delta i handledning. Ville inte läraren, blev det 

inget. Respondenten var då också noga med att ta upp frågan ”Vad vill du ha hjälp med?” och 

menade att läraren själv måste vara hjälpsökande. Vikten av att läraren var villig att delta och hade 

ett öppet sinne för förändring, togs även upp av en annan respondent i samma grupp upp. Hen 

menade att det var ett stort steg för en lärare att erkänna att hen hade problem och behövde hjälp. I 

vissa fall kom uppdragen direkt från en lärare eller ett arbetslag och då var det lättare att bara starta 

upp, menade deltagare i grupp 1. Där menar dock grupp 2 att det kan finnas svårigheter att frigöra 

tid om inte rektor är involverad. En respondent i grupp 1 och en respondent i grupp 2 handledde 

mest enskilda lärare direkt mot hur de skulle arbeta konkret kring vissa elever och de upplevde 

nästa aldrig ett motstånd från lärare. När den handledningen skedde upplevde respondenten i grupp 

1 att det mer blev som att lärarna blev lättade och att de var mycket mottagliga. Samma respondent 

erkände att hen ofta hamnade i att ge direkta råd, tips och att hen också bidrog med konkret material 

om läraren så önskade. 

 

 

5.3 Resultat från intervjuer med fokusgrupp 3 och 4, lärare 

 

5.3.1 Lärararnas erfarenhet av handledning 

Tre av fyra respondenter i grupp 3 hade erfarenhet av handledning såväl enskilt som i grupp. 

Huruvida den fjärde respondenten i grupp 3 hade erfarenhet av handledning enskilt och/eller i grupp 

framgick inte tydligt. En av fyra respondenter i grupp 4 hade endast erfarenhet av enskild 

handledning, övriga av såväl enskild handledning som handledning i grupp. Samtliga respondenter i 

grupp 3 samt två respondenter i grupp 4 hade erfarenhet av handledning såväl vid ett enstaka 

tillfälle som under en längre tidsperiod. En respondent i grupp 4 hade enbart erfarenhet av 

handledning vid enstaka tillfällen och ytterligare en respondent i samma grupp enbart av 

handledning under en längre tidsperiod. En respondent i grupp 4 menade att hens erfarenhet var att 

om det hade varit fråga om extern handledning hade den getts i grupp, om det hade varit fråga om 

intern handledning hade den getts enskilt. Samma respondent uppgav att de gånger hen hade fått 

intern handledning hade initiativet tagits av hen själv, emedan de gånger det hade varit extern 

handledning hade initiativet varit utifrån verksamhetens behov.  
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Initiativ 

Initiativ till handledning kunde tas på olika nivåer. Respondenter i grupp 4 menade att det ibland 

handlade om verksamhetens behov och att initiativet till handledning därför ibland togs av rektorer 

eller förskolechefer. Respondenter i såväl grupp 3 som i grupp 4 menade dock att initiativet 

vanligen togs av en lärare eller förskollärare som upplevde någon form av problem i sin 

yrkesvardag. I grupp 4 framhölls vikten av frivillighet och att det bästa var om den som hade ett 

behov själv sökte stöd och hjälp i form av handledning. Dock menade flera att det kunde vara så att 

de som behövde hjälp inte alltid ville ha den eller sökte den.  

 

Orsaker 

Flera respondenter i båda grupperna kopplade handledning till observation. De hade erfarenhet av 

att de upplevde att de hade ett problem som de behövde hjälp med och de talade om saken i sitt 

arbetslag och/eller med sin chef/rektor. Därefter bokade de in en observation av någon. När 

observationen hade skett samtalade den som observerat och läraren. Samtalet kunde ske såväl bokat 

som snabbt på rasten efter observationen. Några få respondenter hade erfarenhet av att man hade 

talat om grupprocesser och samtalat om de vuxna och arbetslaget eller kollegiet. Merparten av 

respondenterna menade att de vanligen ville få handledning om upplevda problem på individnivå, 

några få att det även kunde handla om upplevda problem på gruppnivå. I båda grupperna menade 

respondenterna att problemen kunde handla om såväl beteende som om kunskapsnivå. Dock 

menade respondenter i grupp 3 att det vanligen handlade om att de sökte hjälp för att kunna möta 

elever med problemskapande och utmanande beteenden, eftersom beteendet var ett uttryck för ett 

behov av något slag. En respondent i grupp 3 hade erfarenhet av att en hel personalgrupp hade fått 

handledning för att kunna möta behoven hos en klass i svårigheter. Grupp 3 framhöll det positiva i 

handledning för en hel personalgrupp såtillvida att de handledda i ett sådant läge kan berätta om hur 

de ser eleverna/barngrupperna från olika håll och kan lyfta olika perspektiv. En annan respondent i 

grupp 3 hade erfarenhet av att hen upplevde att en annan lärare bemötte eleverna illa och att hen 

fick hjälp av handledning i den situationen. En respondent i grupp 3 berättade om erfarenheten av 

handledning för att få hjälp att anpassa miljön för en elev med såväl syn- som hörselskada. 

Respondenter i grupp 3 framhöll värdet av att lärare tillåter observationer med efterföljande 

handledning, eftersom de själva upplevde det som givande. De uttalade en önskan om att flera 

lärare ska våga släppa in handledare i klassrummen, eftersom de menade att observation kan vara 

första steget i en handledningsprocess.  

 

 Överraskningar 

Fokusgrupperna 3 och 4 samtalade om såväl sådant som överraskat positivt som sådant som 

överraskat negativt i handledning. En lärare i grupp 4 framhöll vikten av att sluta i rätt läge. Hen 

menade att det är viktigt att de som blir handledda känner att de har fått ventilera det de behöver 

och att de har fått något slags avslut. Hen menade att det kan bli en paus i handledningen, så att de 

som handleds får bearbeta det som sagts, men att handledaren måste återkomma och avsluta på rätt 

sätt. En respondent i grupp 4 berättade om en handledningssituation där handledaren var släkt med 

den elev de skulle tala om. Detta hade först väckt frågor och funderingar hos respondenten, som 

undrade hur det skulle fungera att tala om den upplevda problematiken kring eleven. Grupp 4 

menade att det är bättre om handledaren eller den handledde inte har någon relation till den elev 



25 
 

eller annan person det talas om i handledningen. En respondent i grupp 3 berättade om en negativ 

erfarenhet av handledning, där de handledda gick från handledningen med känslan av besvikelse 

eftersom de upplevde att de inte blev bemötta med förståelse och ödmjukhet. Respondenten lyfte 

vikten av att den som handleder bemöter de handledda på ett professionellt sätt.  

 

Möjligheter respektive hinder 

Respondenter i grupp 4 menade att det kunde vara ett hinder om den som blev handledd efter 

handledningen kände sig nedtryckt och uppgiven. De framhöll vikten av tillförsikt, att 

handledningen skulle kännas positiv. Grupp 3 talade om vikten av att samtliga som möter en elev 

eller grupp/klass får handledning. De menade att det t ex är vanligt att fritids, elevassistenter 

och/eller idrottslärare glöms bort vid handledning, trots att de kan bidra med andra perspektiv och 

andra berättelser om eleven eller gruppen/klassen. Grupp 3 framhöll även vikten av riktade och 

planerade tider, så att handledningen verkligen blev av. Grupp 3 framhöll även vikten av att den 

som handleder har mandat från gruppen eller den som handleds att just handleda. Om mandatet inte 

finns riskerar handledningen att inte bli bra, vilket kunde vara ett hinder. I grupp 3 menade fler att 

det var viktigt med för ändamålet avsatt tid och att detta i mångt och mycket var en ledningsfråga. 

Grupp 3 menade att tiden är dyrbar och att det är viktigt att den används på rätt sätt. De framhöll 

bland annat vikten av att handledaren var strukturerad och att det fanns en tydlig ram kring 

handledningen. Om handledaren var ostrukturerad kunde det vara ett hinder för att nå god 

handledning.  

 

5.3.2 Lärarnas synsätt på handledning 

Ramar och syfte 

I båda grupperna lyftes synpunkten att det handlar om att få bolla med någon och att få nya 

perspektiv. I båda grupperna framfördes synpunkten att handledning handlar om att få verktyg eller 

konkreta tips. En respondent i grupp 3 menade att lärare ofta önskar att handledare ” […] ska trolla så 

här med trollspöt…” (Lärare i grupp 3) 

 

I grupp 4 menade deltagarna att det handlade om att få reflektera kring sig själv och sin 

yrkesverksamhet, bland annat att reflektera kring det egna bemötandet av andra. Respondenter i 

grupp 3 framhöll vikten av att våga granska sig själv och blotta sig som yrkesperson. Respondenter 

i grupp 4 talade om att våga granska och analysera sig själva i professionen. En respondent i grupp 

4 uttryckte det som  ”[…] för jag anser att jag vill bli bättre. “ (Lärare i grupp 4) 

 

En respondent i grupp 3 beskrev att varje lärare har en egen resursbank av erfarenheter och verktyg 

inom sig och att den med jämna mellanrum behöver uppdateras. Hen menade att handledning var 

ett sätt att uppdatera denna professionella resursbank. Respondenter i grupp 3 menade att det till 

viss del handlar om att synliggöra framsteg. Såväl i grupp 3 som i grupp 4 framhölls det att det 

ibland är viktigt att någon ser på den egna verksamheten med andra ögon. Vikten av återkoppling 

framhölls i båda grupperna. Dock menade två respondenter i grupp 4 att återkopplingen ofta gavs 

snabbt, nästan i förbifarten. En av dem uttryckte det på följande vis: 
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[…] utan man hinner ha sin lektion och sen kanske man ska prata på en rast eller någonting. 

Så har det oftast varit för mig, att när de har varit och observerat hos mig så har de oftast varit 

på förmiddagen och sedan har man pratat på lunchrasten och sedan försvinner vederbörande 

iväg. Så man har inte hunnit prata någon längre stund. (Lärare i grupp 4) 

 

Övriga respondenter i grupp 4 hade dock erfarenhet av planerad och väl tilltagen tid för 

handledning, det vill säga ramarna fanns för att deltagarna skull känna sig trygga i samtalen.  

 

Handledning i rätt tid 

Vikten av att lärare som upplever att de har behov av hjälp och stöd verkligen får det lyftes fram i 

båda grupperna. Man menade att det är viktigt att den lärare som signalerar ett stödbehov tas på 

allvar och blir lyssnad på. En respondent i grupp 4 menade att det är viktigt när handledningen ges. 

Om den handledde länge har upplevt svårigheter, har signalerat men inte blivit tagen på allvar och 

inte fått stöd kan det göra att när stödet väl ges kan det inte tas emot på rätt. Respondenten menade 

att energinivån och motivationen då kunde vara för låg för att verkligen ta emot hjälpen. Vikten av 

att hjälpen och stödet ges i tid och inte för sent lyftes fram i såväl grupp 3 som i grupp 4. Båda 

grupperna menade att det var viktigt att lärarna blev lyssnade på och tagna på allvar när det 

signalerade att det fanns svårigheter. 

 

Beskaffenhet och regelverk 

Respondenter i grupp 3 lyfte fram risken att handledningen kan bli känslig. En respondent i grupp 4 

menade att handledning som är på gränsen till provokativ är bra och att det är viktigt att i 

handledningen få ifrågasätta invanda mönster och verkligen se sig själv. Hen menade även att lärare 

är olika såtillvida att vissa har svårare än andra att skilja på sitt privata jag och sitt professionella 

jag. Om läraren har svårt att skilja sitt privata jag från sitt professionella jag kan handledningen 

upplevas som mer jobbig och svår än för en lärare som lätt skiljer på dessa två. Hen menade att det 

är viktigt att handledaren klarar av att skilja på person och sak. Hen uttryckte följande: 

 

 

Fast där tänker jag att har man en duktig handledare som fixar att verkligen inte prata om 

någon som person utan man verkligen gör skillnad på situationer och beteenden och mönster, 

då kan man höja taket jättemycket utan att det börjar göra ont på personjaget. Man kan vända 

och vrida, så det beror helt på hur bra handledaren är som man får. (Lärare i grupp 4)  

 

Samma respondent lyfte fram vikten av att om handledningen sker i grupp i förväg tala om och 

skapa spelregler för handledningen, så att alla handledda efteråt kan lämna handledningen och må 

bra. En respondent i grupp 4 lyfte fram risken att de handledda vill få snabba resultat och att 

tålamodet kan tryta. Hen menade att det är viktigt att låta processen ta tid.  

 

Förtroende och trygghet 

Respondenter i grupp 3 framhöll vikten att den som blir handledd känner sig bekväm med och 

känner förtroende för den som handleder. Flera av dem menade att det kändes bra om handledaren 

hade egen erfarenhet av undervisning. I grupp 4 menade två av respondenterna att det var viktigt för 

dem att den de blev handledda av var någon som kände dem sedan tidigare och som de hade stort 

förtroende för. De menade att trygghet var viktigt. För de övriga två respondenterna i grupp 4 var 



27 
 

det tvärtom. De menade att de hellre såg att handledaren ej kände dem sedan tidigare, att de kunde 

tala fritt utan att någon hade vetskap om sådant som hänt tidigare eller dylikt. En respondent 

uttryckte att pedagoger lätt kunde få ett slags tunnelseende och att det då kunde vara bra att någon 

utifrån såg på verksamheten med helt nya ögon, utan förförståelse eller förutfattade meningar. Att 

ha förtroende för den som handledde var även viktigt för dem.  

 

Förväntningar 

Enligt respondenter i grupp 4 förväntar de sig olika saker av olika handledare. En respondent 

menade att handledare med egen erfarenhet av klassrumsundervisning har lättare att se det 

komplexa i klassrumsmiljön. Hen menade att handledare utan egen erfarenhet av 

klassrumsundervisning tenderade att endast se enstaka individer i gruppen vid en observation. Flera 

av respondenterna i grupp 4 menade att de förväntade sig mer praktiskt användbar handledning av 

handledare som själva hade lärarerfarenhet. En respondent sa: 

 

För jag tänker att en skolpsykolog som aldrig har stått i ett klassrum och undervisat, där 

kanske jag får sortera ut de handledningstips jag får. Då får jag liksom ompröva och tänka om 

lite grann, och förvandla till den verkligheten man har.   

(Lärare i grupp 4)  

 

5.3.3 Värdefull handledning enligt lärarna 

Egenskaper och förmågor 

En god handledare bör enligt respondenter i grupp 3 vara konstruktiv, ha egen erfarenhet av 

undervisning, vara strukturerad samt kunna sätta ramar för handledningen. En god handledare bör 

enligt respondenter i grupp 4 vara tydlig, rak, förberedd och engagerad. Förmågan att verkligen 

kunna lyssna lyftes tydligt fram av båda grupperna som en förmåga hos en god handledare. Grupp 4 

lyfte fram vikten av att handledaren har god fingertoppskänsla, att kunna se vem man har framför 

sig och vad den personen behöver. En respondent i grupp 4 lyfte fram vikten av att handledaren 

förstår att det tar olika lång tid för olika lärare att processa olika saker. Somliga är kvicktänkta och 

processar snabbt, andra behöver lite längre tid på sig. Hen menade även att det inte var givet att 

man skulle komma fram till någonting där och då, men att det var en del av processen att komma 

framåt pedagogiskt.  

 

5.4 Resultat av analys 
 

En analys har genomförts av den data vi samlat in. Utifrån en första läsning har några teman 

framkommit. Ur läsningen av intervjuerna utkristalliserade sig olika teman, vilka framgår av 

resultatpresentationen. För analysen har vi använt oss av olika teoretiska infallsvinklar för att se på 

vad som kom att synliggöras i fokusgruppsamtalen. Främst Vygotskijs (1986) lärande genom 

samtal, Meads (1976) teorier om hur vi bygger upp inre föreställningar om mig själv i förhållande 

till andra och hur samspel med andra ger utveckling samt Antonovskys (2005) teorier om hur vi 

pedagogiskt i samtal kan skapa begriplighet, hanterbarhet och mening. Vi har även i vårt arbete låtit 

oss inspireras av Bladinis (2004) tankar om relationer och grupprocesser, av Sundqvists (2012) 

olika perspektiv på handledning samt av Hylander och Guvås (2017) tankar om varför handledning 

ibland inte blir av. Resultatet utifrån en läsning med de här teorierna presenteras nedan utifrån de 
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teman som framkom vid analysen av materialet. I analysen och diskussionen kommer förskollärare 

och lärare nämnas tillsammans gemensamt som lärare.  

 

5.4.1 Begreppet handledning 

Begreppet handledning var inte ett begrepp respondenterna var eniga om. För specialpedagogerna i 

båda grupperna var handledning ett vitt begrepp. Samtliga specialpedagoger var eniga om att de var 

medvetna om att ingen given definition fanns av begreppet. De problematiserade och diskuterade 

begreppet i intervjuerna genom att bland annat tala om mästare-lärling, i linje med Sundqvists 

(2012) tankar.  Bland lärarna kunde vissa tendenser till en definition av begreppet skönjas, men det 

fördes ingen diskussion om att snäva in begreppet. För lärarna var handledning snarast att betrakta 

som ett paraplybegrepp för alla möjliga samtal. Specialpedagogerna förde diskussion om huruvida 

konsultationssamtal och rådgivning kunde sägas vara handledning, några sådana diskussioner med 

definitioner fanns inte i fokusgrupp 3 och 4. Så länge handledaren och den handledde är eniga om 

frågeställning, hur samtalet ska gå till samt vad den handledde kan förvänta sig av samtalet anser vi 

att det är av mindre betydelse hur man definierar det som sker.  

 

 

5.4.2 Ramar  

Såväl fokusgrupp 1 som 2 lyfte fram vikten av att komma överens med den eller de handledda om 

ramar för handledningen. Specialpedagoger i båda grupperna framhöll vikten av att tydligt sätta 

ramar för handledningen, till exempel i form av tid, plats och antal träffar. En lärare i fokusgrupp 4 

framhöll vikten av att handledaren i förväg skulle komma överens med de handledda om spelregler 

för handledningen, i övrigt diskuterades inte ramar för handledningen i fokusgrupp 3 och 4.  Att 

handledaren är den som vill sätta och sätter ramar för handledningen kan tolkas som att handledaren 

har makten att bestämma hur handledningen ska se ut. Man kan tolka det som ett maktförhållande.  

 

5.4.3 Initiativ till handledning 

Samtliga grupper framhöll vikten av frivillighet. Samtliga menade att det bästa var om den 

handledde själv hade tagit initiativ till handledningen, men att den åtminstone var frivillig. Tvång 

var av ondo menade samtliga grupper. Även här menar vi att man kan tolka det som ett 

maktförhållande. Vem har egentligen makten att tvinga någon att samtala? Är det verkligen bra om 

någon tvingas till samtal? Om rektor eller förskolechef tvingar någon till handledning blir det sällan 

bra, menade samtliga grupper. Flera specialpedagoger uttryckte att de vägrar ta uppdrag där lärare 

inte själva vill bli handledda. Frivillighet var en förutsättning för att handledningen skulle bli av och 

bli bra menade flera specialpedagoger. I fokusgrupp 4 nämndes möjligheten att rektor tvingar till 

handledning. De menade att det nog inte blir bra handledning om så sker.  

 

5.4.4 Handledningens innehåll och orsaker 

Flera respondenter, speciellt i grupp 4, kopplade samman handledning med observation. Bland flera 

respondenter fanns ett tydligt individfokus, även om flera respondenter i såväl grupp 3 som 4 

framhöll vikten av att få hjälp att se sin egen roll i den problematik de sökte handledning för. Det 

fanns respondenter som menade att de försökte lyfta handledningen till en högre nivå, att de ville 

komma bort från individfokus. Respondenterna i grupp 1 och 2 uttryckte en vidare syn på 

handledningens innehåll och orsaker. De satte ord på att de gärna talade om miljö, arbetsfördelning 
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och organisation, utöver de frågor som lärare vanligen vill diskutera. Det var tydligt att 

specialpedagogerna ville lyfta samtalet till en högre nivå, till att handla om system snarare än om 

individ. Huruvida lärare ville detsamma är mer oklart, där fanns ett tydligare fokus på just individ. 

En respondent i grupp 4 lyfte att det tog lång tid innan hen ens visste att lärare kunde få 

handledning.  

 

5.4.5 Förtroende och trygghet 

Samtliga 18 respondenter framhöll vikten av förtroende. Några respondenter i grupp 3 och 4 hade 

stort behov av att känna trygghet i handledningssituationen, emedan andra respondenter i grupp 3 

och 4 inte ansåg att det var viktigt. Samtliga hade dock behov av att känna förtroende för 

handledaren. Det var dock uppenbart för oss som intervjuade att det var olika viktigt för olika 

respondenter och att det var stor skillnad dem emellan. Samtliga respondenter i grupp 1 och 2 

framhöll vikten av att skapa förtroende i handledningen.  

 

5.3.6 Den goda handledaren 

Respondenterna i de olika grupperna var tämligen eniga i vad som kännetecknar en god handledare 

såtillvida att de menade att en god handledare bör ha förmågan att lyssna in och vänta. 

Respondenter i grupp 1 och 2 nämnde förmågan att spegla, vilket inte nämndes av grupp 3 och 4. 

Grupp 3 och 4 framhöll vikten av att handledaren är konstruktiv samt har egen erfarenhet av 

undervisning. De menade att handledaren ska vara strukturerad och kunna sätta ramar för 

handledningen, något som även grupp 1 och 2 ansåg vara värdefullt. En respondent i grupp 4 

framhöll vikten av att handledaren inser att människor är olika och tar olika lång tid på sig att 

processa olika saker. Samma respondent talade om vikten av att handledaren kan se det komplexa i 

undervisningen och inte bara ha individfokus, vilket var intressant. Flera respondenter i grupp 3 och 

4 menade att det är viktigt att den handledde lämnar handledningen med hopp och tillförsikt, inte 

med en känsla av besvikelse och uppgivenhet. Flera menade att det är viktigt att handledaren ser det 

den handledde gör bra, inte bara ser utvecklingsområden. Att lämna handledningen nedtryckt var 

ingen väg till framgång, menade en respondent.  

 

5.3.7 Möjligheter respektive hinder 

Samtliga respondenter såg övervägande möjligheter med handledning. Några respondenter i grupp 

3 och 4 lyfte en risk att handledningen blir en negativ upplevelse för den handledde, att handledaren 

måste ingjuta hopp i den som handleds. Om den handledde lämnar handledningen med en känsla av 

missmod har handledaren misslyckats, menade respondenter i grupp 4. Respondenter i grupp 1 och 

2 såg främst tiden som ett hinder, vilket även Hylander och Guvå (2017) anser kan vara en 

anledning till att handledning inte blir av. Respondenterna menade att handledning inte alltid är 

prioriterade av ledningen, att lärare kan ha svårt att hitta tid för handledning och att handledning 

inte alltid prioriteras av lärare. De såg dock stora möjligheter med handledning väl tid gavs och 

fanns. 
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6. Diskussion 

 

I vårt diskussionskapitel diskuterar vi såväl metod som resultat och analys. Vi menar att det är ett 

sätt att förtydliga för såväl andra som oss själva hur vi har tänkt, vad som hade kunnat göras 

annorlunda och vad vi anser blev givande.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer i form av fokusgruppsintervjuer. Vi var dels 

nyfikna på att använda detta som metod och dels ansåg vi att denna metod passade studiens syfte. 

Vår studie handlar om samtal och fokusgruppsintervjuer, som är samtal i en specifik form, passade 

väl in som metod. Vi var intresserade av att fånga respondenternas tankar, åsikter och förväntningar 

på handledningen och vilka eventuella likheter och skillnader i uppfattningar som fanns mellan 

specialpedagoger och lärare. Metoden fungerade för vårt syfte och studiens upplägg gav svar på 

studiens frågeställningar.   

 

Deltagare till studien fann vi dels via våra egna nätverk, dels via riktade mail och dels via sociala 

medier. De som valde att vara med hade olika grund för sitt deltagande. Några som erbjöds 

deltagande tackade nej. Ett flertal av de tillfrågade valde bort studien av tidsskäl, trots att de var 

handledare eller hade blivit handledda. Några specialpedagoger menade att de inte haft handledning 

i sin tjänst de senaste åren, och därför inte upplevde att de hade något att tillföra studien. Vi tror 

även att några lärare valde bort deltagande eftersom de inte kände sig säkra på begreppet 

handledning. Oavsett skäl till deltagande eller ej så kan det ha haft betydelse för våra resultat, 

eftersom flertalet av de som valde att vara med var verkligt intresserade av just handledning. Vilken 

betydelse det kan ha haft kan vi bara spekulera kring. Vi kan bland annat tänka oss att de som 

deltog i vår studie i allmänhet uttryckte sig mer positivt om handledning än vad fallet skulle ha varit 

om vi hade haft ett annat urval av respondenter, men vi vet inte. 

 

Intervjuerna byggde på två olika intervjuguider, en för specialpedagoger (se bilaga 2) och en för 

lärare (se bilaga 3). Guiderna följdes under intervjuerna förutom att vissa följdfrågor kunde skilja 

sig något. Frågorna var uppbyggda på ett sätt som uppmuntrade respondenterna att prata och 

diskutera med varandra.  Enligt Bryman (2018) är spontanitet och dynamik en av styrkorna hos 

fokusgruppsintervjuer.  

 

Handledning är ett vitt begrepp. Vi satte oss in i den teoretiska ramen och sökte både internationell 

och svensk forskning kring begreppet och verktyget handledning. Inom den internationella 

forskningen fick vi använda oss av ett vidare begrepp då det finns flera olika engelska begrepp för 

det vi kallar handledning, vilket bland annat Hylander (1995) framhåller. Olika länder har också 

olika skolsystem och specialpedagogernas roller ser lite olika ut beroende på vart i världen de 

befinner sig.  

 

I en studie som denna, är det viktigt att vi som genomför undersökningarna är medvetna om de 

etiska aspekterna. Information gav alla grupper innan gruppintervjuer startades upp och vi 

garanterade respondenterna konfidentialitet genom att skydda och avidentifiera intervjuerna. På så 
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sätt kunde vi bidra till att trygga respondenterna så att de vågade uttrycka sig. Detta märktes i en 

intervju där en del känsliga saker kom upp, men respondenten tog ändå upp det då hen ansåg att det 

kunde vara av vikt för vårt resultat. Både muntlig och skriftlig information till deltagandet gavs om 

att det var frivilligt at delta, samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Detta skapade 

också en trygghet för respondenterna. Ingen respondent valde att avbryta sitt deltagande.  

  

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur lärares och specialpedagogers uppfattning om 

handledning ser ut och om det skiljer sig har vi valt att redovisa resultaten under respektive 

yrkesgrupp. De olika yrkesgrupperna innehåller fyra grupper med fyra till sex respondenter var. Det 

gör att resultatet därför inte är generaliserbart. Vi kan konstatera att det gav en bred variation på 

tolkning av vad begreppet handledning har för innebörd och hur det tar sig uttryck.  

 

Vi är medvetna om att våra olikheter och personligheter kan ha påverkat respondenterna i deras 

svar, men då vi förhöll oss mer passiva och gruppen som sådan stod för större delen av samtalen 

anser vi mera att de påverkats av varandra och gruppdynamik än om oss som samtalsledare. Vid 

något tillfälle upplevde vi att respondenterna ändrade sina åsikter då någon annan respondent förde 

fram en annan åsikt.  

 

Det har varit givande för oss att vara två personer som genomför studien tillsammans då detta 

inneburit att vi genom diskussioner kunnat bolla tankar och idéer då vi analyserat vårt resultat.  Vi 

har gemensamt gjort analysen och detta anser vi stärker validiteten. Arbetet som helhet är skrivet av 

oss tillsammans. Det är inte möjligt att ange vem som har skrivit vad. Stycken har skrivits och 

skrivits om, formuleringar har förändrats längs vägen. Vi har tillsammans skrivit och redigerat 

arbetet.  

 

Vilken undersökningsmetod som används i forskningen påverkar reliabiliteten och vi har valt en 

kvalitativ ansats där gruppintervjuer har en central roll. Alla gruppintervjuer spelats in och 

transkriberats och vi valde att transkribera två grupper var. Inspelningarna var av god kvalité, men 

vid något tillfälle var det svårt att uppfatta vem som sade vad då flera pratade samtidigt. Vid dessa 

tillfällen transkriberades det som uppfattades och i den mån det var möjligt också vem som 

uttryckte vad.   

 

Vi anser att vi har beskrivit processen tydligt i arbetet, det går att följa hur arbetet med studien gått 

till samt att vi genom ett omfattande arbete satt oss in i litteratur och forskning inom vår studies 

område och därigenom ökat våra kunskaper stärker reliabiliteten i vår studie. Vår studie är dock 

liten, vilket gör att vi är medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån vår 

studie, vilket inte heller var vårt syfte. Studien kan ge pedagoger och specialpedagoger en ökad 

medvetenhet kring handledning och hur olika förväntningar från de olika yrkesgrupperna kan se ut. 

 

6.2 Resultat- och analysdiskussion 

 

I resultat- och analysdiskussion har vi valt att utgå från våra fyra forskningsfrågor och diskuterar 

dem utifrån de resultat och den analys vi beskrev i föregående del.  
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I vårt material såg vi att de specialpedagoger och lärare som ingick i studien alla hade erfarenhet av 

handledning, dock i olika form. I Malmgren och Hansens (2002) studie var handledning en del av 

var tredje i studien medverkande specialpedagogs arbetsvecka. De specialpedagoger som 

medverkade i studien hade större erfarenhet av handledning än de lärare som deltog i studien. Det är 

naturligt då det vanligen ingår i en specialpedagogs arbetsuppgifter att leda handledningssamtal. 

Samtliga respondenter hade goda erfarenheter av handledning och några få även sämre erfarenheter 

av handledning, och orsaken till varför den ansågs sämre varierade. Några få lärare hade erfarenhet 

av att ha mött handledare som de upplevde tryckte ned dem och gjorde dem modfällda. Detta tar 

Malmgren och Hansen upp och menar att det kan finnas ett motstånd till att medverka i handledning 

med anledning av att lärare upplever att deras agerande i yrket kan bli ifrågasatt. Några 

specialpedagoger hade däremot erfarenhet av att handledningen inte varit önskad av lärarna själva, 

och därmed inte blev bra, och/eller att det funnits sådana motsättningar i den personalgrupp som 

handletts att stämningen blivit tryckt. Med andra ord fanns upplevelser av goda eller lite sämre 

handledningstillfällen i båda grupperna. Erfarenheter av god handledning övervägde. När det fanns 

erfarenheter av sämre handledning varierade orsaken till varför man ansåg att den varit sämre 

mellan specialpedagoger och lärare.  

 

Vi anser att det är viktigt att handledare vinnlägger sig om att lyfta de handledda. Det är viktigt att 

handledning är något frivilligt. Den bästa handledningen är den som lärare själva önskar. Vi tror, 

precis som till exempel Vygotskij (1986), att kunskap skapas i dialog med andra människor och att 

handledning därför har en viktig funktion att fylla för lärare. Handledaren ger som vi ser det 

möjlighet till ny kunskap, eftersom varje individ kan lära i mötet med en annan människa.  

 

Vi anser att det finns en skillnad mellan hur olika individer ser på begreppet handledning. Det finns 

även en viss skillnad mellan specialpedagoger och lärare såg på begreppet. Några specialpedagoger 

nämnde bland annat begreppet mästare, vilket är ett av de perspektiv Sundqvist beskriver (2012). 

För lärare verkar begreppet vara mer ospecificerat och vara mer av ett paraplybegrepp. De 

specialpedagoger vi talade med uttryckte tankar som bekräftade den bilden och menade även att de 

var medvetna om skillnaden. Vi menar att det har att göra med specialpedagogers utbildning och 

kunskap om begreppet samt att de under sin utbildning förmodligen har fått tillfälle att i samtal med 

andra ge en mening åt begreppet handledning, i enlighet med Vygotskijs (1986) tankar om att 

lärande sker i ett socialt sammanhang och i samtal med varandra. När specialpedagoger har samtalat 

med varandra om handledning under utbildningen till specialpedagoger och i professionen har det 

beretts tillfälle att i samverkan och för sig själva definiera begreppet.  

 

Handledning kan enligt de intervjuade omfatta olika saker. De intervjuade specialpedagogerna såg 

generellt handledning som ett sätt att få de handledda att själva reflektera över sin yrkespraktik, 

men menade att det inte alltid såg ut så i praktiken. Att handledaren ska sträva efter att få den 

handledde att reflektera är också något som Bladini (2001), Lauvås och Handal (2015) Malmgren 

och Hansen (2002) samt Mc Laughlin och Talbert (2008) sett i sin forskning.  De intervjuade 

specialpedagogerna menade att de ibland reducerades till tipsbanker, men det var inte vad de själva 

ville vara. Malmgren och Hansen menar att det är viktigt att specialpedagoger inte blir någon form 

av just tipsbanker och att lärarna själva ska få bestämma hur de ska arbeta. Flera av de intervjuade 

specialpedagogerna uttryckte även att de ville lyfta nivån på handledningen till en högre nivå, bort 

från individnivån. Flera av de intervjuade lärarna uttryckte att de önskade råd och tips från 
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handledaren, att det ibland till och med var själva syftet för dem att önska handledning. Några av de 

intervjuade lärarna uttryckte liknande tankar som specialpedagogerna om handledningens syfte, det 

vill säga att handledningen syftade till att få dem att reflektera. De intervjuade specialpedagogerna 

uttryckte alla att det handlade om att hjälpa lärare att hantera sin yrkesvardag i en vanligen mycket 

pressad arbetssituation. Specialpedagogerna ville hjälpa till att synliggöra framsteg, att sprida goda 

exempel och att hjälpa lärarna att lyfta blicken från individ till miljö. I Malmgren och Hansens 

studie (2002) framkom att specialpedagoger ibland ser sig som ett slags översättare, de berättar för 

lärare varför elever gör som de gör i vissa situationer. Vi menar att det handlar om att synliggöra 

miljö och samspel. De intervjuade lärarna var generellt mer intresserade av att handledningen skulle 

handla om individ.  

 

Studien indikerar att specialpedagoger har en viktig funktion i samtal och att de kan hjälpa lärare att 

lyfta blicken och se problem och möjligheter att problem som något betingat av miljö och samspel 

snarare än något som är relaterat till en enskild individ. Studien indikerar att handledning har en 

viktig funktion att fylla om den kan få fler lärare att orka vara goda lärare. Att bli lyssnad på och att 

få samtala med andra är grundläggande för att utvecklas i yrket, det menar till exempel Colnerud 

och Granström (1993) och Dewey (2007).  

 

I vårt material ser vi att det finns ett tydligt maktförhållande så till vida att specialpedagogen ger de 

yttre ramarna och sätter spelreglerna, om än ibland i samverkan med de handledda. Vilken 

betydelse det får för handledningen kan man fundera kring. Mead (1976) anser att individen ser sig 

själv genom samspel med andra människor. Mead skriver om Jag och Mig, där Jag är den mer 

spontana delen av människan och Mig är den mer eftertänksamma. Jaget är den del av människan 

som agerar, samtidigt som Mig är den del som funderar. Mead menar att människan efter 

interaktion med andra tar till sig de andras syn på människans agerande, funderar kring dem för att 

slutligen sammanfoga dem med sitt eget Mig. Efter interaktion med andra förstår människan andras 

förväntningar på hen och infogar dem i sig själv. Om handledaren är den som har makten att 

bestämma handledningens form menar vi att det kan få betydelse för den handleddes utveckling, 

såtillvida att det till viss del styr handledningen. Hur det kan påverka är förmodligen olika från 

individ till individ.  Det skulle kunna handla om att individen har olika lätt för att uttrycka sig i 

olika stora grupper, till exempel. Det skulle även kunna handla om att individen kan ha olika lätt att 

uttrycka sig beroende på om deltagarna i handledningen känner varandra sedan tidigare eller inte. 

Olika faktorer har olika stor betydelse för olika individer, menar vi. Malmgren och Hansen (2002) 

menar i sin studie att det är viktigt att handledaren lyckas vinna lärarnas förtroende, för att 

handledningen ska bli givande. Vi menar att det bland annat handlar om trygghet, men även om 

kompetens. 

 

I vår studie har vi identifierat flera faktorer som är viktiga för att handledningen ska fungera. Flera 

specialpedagoger menade att handledningen i flera fall hade hjälpt de handledda att klara av en 

pressad vardag. Specialpedagogerna menade generellt att det konkreta resultat handledningen hade 

gett var en bättre vardag i skola och förskola. I vissa fall handlade det om att få den handledde att 

blicka inåt och rannsaka sig själv, ibland om att få den handledde att se barnen och eleverna på nya 

sätt och delvis med andra ögon. Flera lärare tog upp att handledningen i flera fall hade hjälpt dem i 

yrkesvardagen. Samtliga fokusgrupper ansåg att den största svårigheten med handledning var att få 
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till tid att genomföra den. Detta är också något som framkommer i tidigare forskning (Crowther, 

Dyson & Millward, 2001; Forlin, 2001; Idol, 2006; Hylander&Guvå, 2017). 

 

Vid analys av vårt material ser vi att såväl specialpedagoger som lärare betonar att handledningen 

ska bygga på frivillighet, tydlighet och att ramarna är tydliga. Det är även den som söker hjälp som 

ska ta själva initiativet till handledning. Antonovsky (2005) talade om begreppen meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Om en lärare själv väljer att söka handledning gör hen förmodligen 

det för att hen ser att det kan hjälpa till att göra något i professionen mer begripligt och hanterbart. 

Det ger mening åt handledningen. Med andra ord är praktisk handledning i linje med Antonovskys 

tankar om just meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Flera av de intervjuade förskollärarna 

och lärarna menade att de helst ville att handledningen skulle utgå från observationer för att bli mer 

konkret. De ville då ha tips, råd och stöd kring hur de skulle kunna förändra till exempel sitt eget 

bemötande av en individ. Detta ligger också helt i linje med Larneys (2003) forskning, men även 

med Schulte, Osborne och Kauffmans (1993) studie.  

 

Det framkommer en tydlig skillnad mellan de intervjuade specialpedagogerna och flertalet av de 

intervjuade lärarna i fråga om individfokus. Specialpedagogerna är mer benägna att lyfta 

diskussionen till att handla om bland annat miljö och organisation. Vi upplever att 

specialpedagogerna tänker mer i termer av relation och av systemteori. Lärarna har mer 

individfokus, även om de menar att relation och miljö spelar roll. Ingen av de intervjuade, varken 

specialpedagoger eller lärare, uttryckte ett tydligt kategoriskt perspektiv, men specialpedagogerna 

var mer benägna än lärare att uttrycka det Ahlberg (2013) talar om som relationellt perspektiv. När 

specialpedagogerna talade om handledning talade de mer om omgivning och möte än om individ. 

Flertalet av de intervjuade lärarna kopplade tydligt handledning till observation. Några lärare talade 

dock om relationer och processer och lyfte samtalets innehåll till en högre nivå.  

 

I vårt material ser vi att det är viktigt för lärare att känna trygghet vid handledningssamtal, även om 

bilden inte är entydig. Det kan tyckas självklart att det är så, med tanke på att det är lärarna som 

söker hjälp och lämnar ut en del av sin egen vardag i handledningssamtalen. Handledaren delger 

ingen egen problematik, hen är enbart den som leder samtalet och som har ansvar för samtalet. 

Både specialpedagoger och lärare nämner att förtroende är viktigt, men vi tolkar det som att de har 

olika ingångar i det hela. För specialpedagogerna är det viktigt att den handledde känner förtroende 

för dem, eftersom de menar att det har betydelse för samtalets kvalitet. För lärarna är det viktigt att 

känna förtroende för handledaren, eftersom de då förmodligen vågar vara mer ärliga och kan känna 

trygghet i handledningen. Mead (1976) menar att det är genom omgivningen som människan kan se 

sig själv, så kallad reflexiv intelligens. Vi menar att för att ett ärligt och uppriktigt utbyte av tankar 

ska ske behöver alla medverkande känna sig trygga, först då kan de verkligen uttrycka sina egna 

tankar och åsikter och utvecklas. Med andra ord, om handledningen sker under trygga former kan 

såväl den handledde som handledaren så syn på sig själva i enlighet med Meads teori om att ta över 

den andres roll (reflexiv intelligens) och därmed utvecklas.  

 

Flera respondenter uttrycker tankar i enlighet med Antonovsky (2005) i det att de menar att det är 

viktigt att fokus ligger på det friska. Ett salutogent förhållningssätt är nyckeln till framgång, menar 

flera. Några specialpedagoger nämner spegling som en viktig del av god handledning. Vi menar att 

det är i linje med såväl Vygotskijs (1986) tankar om lärande, såtillvida att det är viktigt att den 
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handledde själv får sätta ord på sin egen upplevelse och i samspel med andra får hjälp att förstå sin 

omvärld, som Meads (1976) tankar om reflexiv intelligens, det vill säga att genom andra kunna se 

sig själv och därmed förstå sig själv och utvecklas. I det kan handledningen fylla en funktion, menar 

vi, såtillvida att det ger yrkesmänniskor en trygg arena där de kan få syn på sig själva genom andras 

ögon och därmed utvecklas. 

 

Vi ser också att några respondenter uttrycker vikten av att handledningen ska förmedla hopp och 

tillförsikt. Ett sätt att göra det är att peka på det som fungerar, att handledaren har ett salutogent 

förhållningssätt i linje med Antonovskys (2005) tankar om att fokusera på det friska och det 

meningsfulla. Om den handledde uppmärksammas på det hen gör bra i sin profession är det mer 

troligt att hen klarar av att hantera det svåra i yrket, i enlighet med Antonovskys tankar. Enligt 

respondenterna var det viktigt att ha fokus på det som är förändringsbart. Vi menar att ett exempel 

på sådant som går att förändra är det egna förhållningssättet, såväl till den fysiska miljön som till 

barn, elever och kollegor. Ett exempel på sådant som kan vara svårt att förändra är budget, en faktor 

som många gånger styrs av politiska beslut långt bort från vardagen i förskola och skola. Även vi 

menar att handledningens fokus bör vara på det som är förändringsbart, för att kännas givande och 

vara framåtsyftande. Det är viktigt att inte fastna i det som inte går att förändra. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur handledningen bör vara beskaffad för att 

specialpedagoger ska lyckas lyfta handledningen till en fråga om miljö och samspel snarare än 

frågor med fokus på individer. Det är tydligt i studien att specialpedagoger och förskollärare samt 

lärare ofta ser på handledningens innehåll på olika sätt. Hur ska handledningen vara beskaffad för 

att handledningen ska lyfta och mer handla om relationer och miljö än om enstaka individer ur ett 

kategoriskt synsätt. Det är en viktig fråga. 
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUuUEn förfrågan om deltagande i en studie 

Inbjudan till lärare och specialpedagoger som deltagit i handledning 
Vi är två studenter som läser till specialpedagoger och som inför våren 2019 planerar att genomföra 

vårt examensarbete. Vi behöver därför komma i kontakt med personer som har erfarenhet av 

handledning i sin yrkesprofession, som lärare att du deltagit i handledningssamtal eller som 

specialpedagog lett handledningssamtal. Vi vänder oss till dig med anledning av att vi vill fördjupa 

oss mer inom området. I studien vill vi undersöka lärares och specialpedagogers uppfattningar om 

och förväntningar på och erfarenheter av handledningssamtal.  

 

Intervjuerna planerar vi att genomföra i fokusgruppssamtal. Grupperna kan bestå av 4-5personer som 

har erfarenhet av handledning. Samtalen beräknas ta c:a 60 minuter. Tid och plats för 

fokusgruppssamtalen kan vi tillsammans komma överens om. Vår förhoppning är att vi ska kunna 

genomföra datainsamlingen med två lärargrupper och två samtalsgrupper med specialpedagoger. Vi 

ser gärna att intervjun spelas in. Det för att underlätta senare transkribering och att vårt fokus under 

samtalet kan läggas på samtalet och förståelsen av Era erfarenheter.  

  

Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning ska beaktas för studien. Det 

innebär att Ditt deltagande förutsätter 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 förstörs 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 

aver att ta en första kontakt i januari och februari-mars 2019.  

 
Deltagarens samtycke för medverkan 
Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och frivillighet 

och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 

 

 

 

Namn 

………………………………………………………………………………………………………



 

 

Datum och ort 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Jeanette Jinnestrand, e-post: xxxxxxxx@student.mdh.se telenr: xxx-xxxxxxx 

Tina Vilhelmsson, e-post xxxxxxxx@student.mdh.se telenr: xxx-xxxxxxx 
 

 

Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Fil. Dr. Gun-Marie Wetso, e-post: xxxxxxxx@mdh.se telnr: xxx-xxxxxxx 

UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,  

Institution för Specialpedagogik   

Mälardalens Högskola 

 
 

Tack på förhand! 

 
……………………………………………………………...............................................………….. 
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Bilaga 2 Intervjuguide för specialpedagoger  
 

1. Vilken utbildning har du (bas)? Har du genomgått utbildning i samtalsmetodik?   

2. Vilken form av handledning har du erfarenhet av (enskilt/grupp samt fått/gett)?   

3. Har du haft samtal vid ett eller flera tillfällen med samma person/grupp? Har det handlat 

om enstaka samtal eller en serie samtal?   

4. På vems initiativ har samtalen skett?  

5. Hur har du förberett dig inför samtalet/samtalen? Beskriv, ge exempel.   

6. Vilka områden har du sett som angeläget att tala om?  

7. Fanns det något som du upplevt som positivt, som negativt eller som överraskat i 

handledningen?   

8. Har något i handledningen/samtalen varit svårt att hantera? Om ja, beskriv.   

9. Vilken kompetens och vilka förmågor ser du som värdefulla i rollen som handledare?   

10. Hur ser du på att mötas i handledningssamtal? Kan det vara svårt att ta upp vissa saker/ 

ämnen? Beskriv/Berätta.   

11. Känner du dig bekväm i handledarrollen? Om ja, beskriv. Om nej, beskriv.   

12. Vilka möjligheter respektive hinder finns för att göra ett gott arbete?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Intervjuguide för lärare  

 
1. Vilken utbildning har du (bas)?   

2. Vilken form av handledning har du erfarenhet av (enskilt/grupp)?   

3. Har du fått handledning vid ett eller flera tillfällen? Har det handlat om något enstaka 

samtal eller en serie samtal under en sammanhängande tidsperiod?   

4. På vems initiativ har samtalen skett?   

5. Vilka förväntningar har du haft inför samtalet/samtalen?   

6. Hur har du förberett dig inför samtalet/samtalen? Beskriv, ge exempel.   

7. Vilka områden har du sett som angeläget att tala om?   

8. Hur ser du på (upplevde du) samtalet/samtalen och vad kom ut av det/dem? Beskriv.   

9. Fanns det något som du upplevt som positivt, som negativt eller som överraskat i 

handledningen?   

10. Har något i handledningen/samtalen varit svårt att hantera? Om ja, beskriv.   

11. Det samtalet kom att handla om, såg du det som användbart?  

12. Vilken kompetens och vilka förmågor anser du att en god handledare bör ha/besitta?   

13. Hur ser du på att mötas i handledningssamtal? Kan det vara svårt att ta upp vissa saker/ 

ämnen? Beskriv/Berätta.   

14. Känner du dig bekväm i att få handledning? Om ja, beskriv. Om nej, beskriv.   

15. Vilka möjligheter respektive hinder finns för att handledningen ska kännas givande och 

värdefull? 

 

 

 
 


