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Titel: Specialpedagogers kvalificerade samtal i yrkespraktiken - leder de till skolutveckling? 
 
Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger beskriver att de använder det 
kvalificerade samtal i sin yrkespraktik samt hur de upplever att dessa leder till skolutveckling. 
Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som metod vilket 
sågs skulle ge ett rikt material att analysera. Sju intervjuer med specialpedagoger verksamma 
i grundskola genomfördes. De transkriberade intervjuerna användes för en innehållsanalys 
där gemensamma teman eftersöktes. Resultatet som analysen gav diskuterades med hjälp av 
bakgrund i tidigare forskning och de teoretiska ramar som presenterades. Det resultat som 
trädde fram var att flertalet av de specialpedagoger som intervjuades saknade tid för att 
regelbundet hålla kvalificerade samtal. Där man arbetade med fortbildning i form av 
kollegialt lärande upplevde specialpedagogerna en kontrast mellan vad som kunde 
åstadkommas med kvalificerade samtal som återkom regelbundet. De samtalen gav möjlighet 
till reflektion och direkt koppling till praktiken mellan samtalen. Det fanns en tydlig koppling 
mellan reflektion och yrkesutveckling visade intervjuerna. När tiden för samtal var mer 
formaliserad gavs ett tydligare mandat från skolledningen, vilket upplevdes positivt. Att det 
fanns en kommunikation inom systemet skola var betydelsefullt och vi kunde se att 
specialpedagogerna var en viktig del eftersom de kommunicerade med många på olika nivåer 
i systemet och samtidigt behövde de ha en blick för helheten. Det fanns en diskrepans mellan 
uppfattningen om att skolledaren såg samtal som viktiga och att skolledarna möjliggjorde 
kvalificerade samtal som en längre process. Det saknades tid, kontinuitet och tydliga 
strukturer för möjliggörande av detta, trots att forskning påvisar vikten av detta för att 
professionsutveckling ska ske.  
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Förord 
 
Under skrivandet av uppsatsen har vi arbetat processinriktat. Vi har båda varit delaktig i alla 
texter. En av oss kan ha startat skrivandet och den andra fortsatt, kompletterat och ändrat. Det 
har skapat ett flöde i arbetet där vi båda varit involverade i alla delar. Intervjuerna har vi gjort 
enskilt, men analysen av dem är en gemensam produkt. Delar av uppsatsen är hämtade från 
vårt PM under kursen “Specialpedagogisk forskning i praktiken”, de har dock omarbetats 
under skrivprocessen.  
 
Vi vill rikta ett tack till de specialpedagoger som varit respondenter, utan er hade detta arbete 
inte varit möjligt. Tack för att ni så öppet delat med er av era tankar om och erfarenheter av 
kvalificerade samtal och skolutveckling.  
 
Ett tack även till vår handledare Ulrika Larsdotter Bodin som genom sina kurser i 
kvalificerade samtal och som handledare bidragit till vårt stora intresse för samtalet som 
verktyg.  
 
Till våra familjer, vänner och bekanta säger vi också TACK för att ni stöttat under den här 
tiden.  
 
Västerås 2019-05-14 
 
Ylva Flood Pernilla Malmström 
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1. Inledning 
 
Vi är nu i slutet av vår utbildning till specialpedagoger. Kvalificerade samtal har varit en 
betydande del av utbildningen, en del som vi själva tycker är både intressant och viktig. I 
examensförordningen (SFS 2007:638) står det bland annat följande om vad en student ska 
visa för att få ut en specialpedagogexamen: 

“– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 
 – visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda 
utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla 
barn och elever.” 

 I vår egen yrkespraktik som specialpedagoger används kvalificerade samtal som verktyg, 
både enskilt med lärare, med grupper, spontant och i mer strukturerad form. Därför har vi ett 
intresse av hur man som specialpedagog ska kunna bidra till skolutveckling och har ett 
antagande om att kvalificerade samtal skulle kunna vara ett framgångsrikt verktyg för detta. 
Utbildningen till specialpedagoger och den praktiska erfarenhet vi besitter bidrar till 
nyfikenhet på vad de kvalificerade samtalen kan leda till. I vår praktik antar vi att de 
kvalificerade samtalen leder till utveckling, men önskar veta mer om detta. 
Specialpedagogens betydelse för att utveckla professionellt lärande är av stor vikt. Förutom 
att ha adekvat utbildning ska specialpedagogen ha verktyg för att genomföra kvalificerade 
samtal som kan leda till skolutveckling (SFS 2007:638). Specialpedagoger bör kunna bygga 
goda relationer, lyssna, inge förtroende och ha olika verktyg för kvalificerade samtal. Detta 
styrker Björndal (2017) när han menar att för att ett samtal ska generera utveckling och ge 
stöd, är en viktig del att relationen mellan specialpedagog och deltagare är god. Man bör 
bygga en arbetsallians där man är överens om mål och uppgift. Vilken attityd man har som 
specialpedagog är viktigt och forskningen påvisar att kvaliteter som empati, respekt, äkthet 
och ödmjukhet är några relationella kvaliteter som man bör besitta som samtalsledare 
(Björndal, 2017). Specialpedagogen ska i sin yrkesroll vara en kvalificerad samtalspartner 
och därmed kunna utveckla professionellt lärande i skolan genom samtal.  

Inom skolans värld har specialpedagoger ofta kvalificerade samtal i form av 
handledning av kollegor med syfte att hitta lösningar på olika pedagogiska utmaningar. 
Specialpedagogens roll är att använda samtal som verktyg i pedagogiska frågor och kunna 
leda utveckling av det pedagogiska arbetet. Kvalificerade samtal med kollegor och andra 
berörda kan vara en framgångsrik väg till utveckling på en skola. Utvecklingen kan ske 
genom professionsutveckling hos enskilda lärare eller hos hela arbetslag eller organisationer. 
I ett kvalificerat samtal tillämpas någon form av samtalsmetodik beroende på syftet med 
samtalet. Ett kvalificerat samtal kan därmed ha olika syften och former.  
 Kompetensen att vara samtalspartner kan specialpedagogen få genom utbildningen 
och genom praktik. Rollen som samtalspartner är viktig eftersom det krävs att personen som 
blir handledd vågar dela sina tankar och reflektera över sina handlingar både yrkesmässigt 
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och ur ett etiskt perspektiv. I en studie av Andersson och Hjälte (2017) intervjuas rektorer om 
specialpedagogers uppgifter och kompetens och en klar majoritet av rektorerna lyfter fram att 
handledning som kompetens ses som viktigt.Trots det är det bara ett fåtal rektorer som 
uppger att handledning finns schemalagt på skolan. Det är en intressant paradox tycker vi. 
Åberg (2009) visar att det finns ett stort behov av handledning av lärargrupper i skolan, men 
att förutsättningarna för detta skiljer sig åt mellan skolorna.  

Då det ofta är specialpedagogens uppgift att handleda enskilda lärare eller grupper ser 
vi att det skulle vara intressant med en studie om framförallt verksamhetsinriktade och 
professionsutvecklande kvalificerade samtal ledda av specialpedagoger. Det leder oss in på 
vårt intresseområde att undersöka vad specialpedagoger själva tänker kring kvalificerade 
samtal som verktyg för skolutveckling. 

2. Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för områdena styrdokument, skolutveckling, specialpedagogens roll 
som kvalificerad samtalspartner, det kvalificerade samtalet samt reflektion som ett led till 
skolutveckling. Redogörelse för tidigare forskning finns, både nationell och internationell. 
Forskning kring kvalificerade samtal som begrepp och fenomen finns i liten utsträckning och 
därmed har arbetet letts in på den forskning som behandlar handledning som en del av 
specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgift. Det kommer att redogöras för forskning som 
relaterar samtal med pedagogisk och professionell utveckling. I examensförordningen för 
specialpedagogprogrammet (SFS 2007:638) används begreppet kvalificerad samtalspartner. 
Det har tagits fasta på i arbetet och en strävan är att använda begreppet kvalificerade samtal. 
Kvalificerade samtal är dock ett begrepp som används för att beskriva olika typer av samtal, 
vilket kommer att redogöras för under rubriken Det kvalificerade samtalet. De teoretiska 
ramar som valts att användas är systemteori och professionsutveckling och även dessa 
beskrivs. För att få fatt i både svensk och internationell forskning har vi använt oss av 
sökorden kvalificerade samtal, professionella samtal, handledning, reflektion, special 
education, professional learning, professional development, community, transformative 
learning, reflection.  

2.1. Styrdokument 
Enligt skollagen (2010:800) ska huvudmannen ansvara för att personal i skolan erbjuds 
kompetensutveckling. Samma lag tydliggör också att både huvudman och varje skolenhet ska 
ha ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till utveckling, där målet är att uppnå de 
föreskrifter som klargör skolans uppdrag. Det är rektors ansvar att styra och leda arbetet på 
den enskilda skolan och personal, elever och vårdnadshavare ska vara delaktiga. Skolverkets 
allmänna råd tydliggör hur arbetet bör genomföras och dokumenteras. Det arbete som 
beskrivs i dessa skrifter har en hög grad av formalitet,vilket innebär att det är ett systematiskt 
kvalitetsarbete som ska genomföras med utgångspunkt i skollag,läroplan och andra 
skolförfattningar. Det står också i Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37) att varje skolas verksamhet ska utvecklas mot de 
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nationella målen och att i detta arbete är den pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar, en förutsättning för en kvalitativ utveckling.  

2.2. Tidigare forskning 

2.2.1. Skolutveckling genom kvalificerade samtal 

Både Olin (2009) och Oxenswärd (2011) menar att skolutveckling kan ses ur olika perspektiv 
och hänvisar till de olika beteckningar som skolutveckling haft genom historien, såsom 
skolförbättring, skolförnyelse och kvalitetsarbete och att det idag är fokuserar på 
organisationsutveckling och lärares professionella utveckling. Detta på grund av att 
lärararbetet förändrats från ensamarbete till ett mer kollegialt arbete. Olin (2009) belyser att 
begrepp som använts inom skolans värld är fortbildning och kompetensutveckling men 
begreppet professionell utveckling stämmer bättre överens med hur man nu ser på 
skolutveckling. Med det menar hon att det är de yrkesverksammas professionella utveckling 
och lärande som leder till skolutveckling. Olin (2009) bygger sitt resonemang på Larsson och 
Löwstedts (2007) tankar om utveckling individuellt, i team eller som organisation. De menar 
att organiserandet av lärare i lag är ett sätt att styra skolutvecklingen till att ske mer 
kollektivt, då utveckling på individuell nivå inte räcker för att utveckling även ska ske på 
skolnivå. Individuell utveckling stärker den enskilde lärarens kompetens, men det är inte 
effektivt för att ge skolutvecklingen fart. Arbete i lag ökar lärandet, men Larsson och 
Löwstedt (2007) lyfter också fram att det finns svårigheter och fallgropar i att organisera 
arbetet i lag.  
 Ford (2006) beskriver hur kompetensutveckling kan ske på många olika sätt. Tidigare har 
kompetensutveckling setts som något som genererats genom kurser och konferenser. Nu 
utökas detta med ett flertal lärande aktiviteter som syftar till att hålla kvar och utveckla 
yrkespraktiken. Olin (2009) skriver att det ger utrymme för förändrade roller inom skolan och 
nämner just specialpedagogen som handleder och utreder. Detta styrks av Grimes (2013) som 
visar hur man framgångsrikt kan stödja utveckling i skolan genom kvalificerade samtal som 
berör undervisningen tillsammans med andra lärare. Även Nyvaller (2015) och Wlodarczyk, 
Somma, Bennet och Gallagher (2015) menar att samtal är en positiv väg till pedagogisk och 
professionell utveckling. 

 För att skolan ska utvecklas krävs att individen utvecklas och detta kan ske genom 
handledning i grupp. Holmdal (2011) beskriver ett dilemma mellan att personalen ses som 
okunnig från början, men samtidigt är det de som genom sin kompetens ska få förändringar 
till stånd. Det innebär bland annat att skolans personal måste förmås vilja bearbeta sig själva. 

Scherp (2003) framhåller att det lärande som lärare får utifrån sina erfarenheter är en 
mycket viktig del i skolutvecklingen och att man genom att skapa förutsättningar för 
erfarenhetsutbyte mellan lärare kan få till stånd en god utveckling av undervisningen.Han 
påtalar att skolan behöver skapa en god lärandemiljö för lärare, där man utifrån vardagens 
praktik genom ett problembaserat arbete med lärande samtal driver fram en utveckling av 
verksamheten. Detta är något som Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) samt Näslund 
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(2004) också menar, att kvalificerade samtal kan vara en form av kompetensutveckling som 
kan skapa förståelse för den egna praktiken. Detta kan leda till utveckling på individnivå 
genom att samtalen inriktas på att pröva och ompröva handlingar i praktiken. Tanken är att 
processen leder till att handlingar förändras genom utveckling hos individen, vilket enligt 
Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) är en grund för skolutveckling. Förutsättning för 
utveckling enligt Scherp (2003) är att det finns en viss systematik för att erfarenhetsutbyte 
ska leda till lärande och utveckling. Kempen & Steyn (2016) påtalar vikten av att modellera 
gott ledarskap och att ha tydliga mål och visioner. De ser också att lärare i samtal med 
varandra utifrån delad erfarenhet leder till förbättringar samt till ökad självkänsla hos lärarna. 
Kempen & Steyn (2016) menar att detta genererar utveckling både av den pedagogiska 
praktiken och av ledarskapet. 

 Flera röster påtalar skolledningens betydelse för att kvalificerade samtal ska leda till 
skolutveckling ( Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005, Ford, 2006, Schechter & 
Feldman, 2013, Wlodarczyk, Somma, Bennet & Gallagher, 2015, Kempen & Steyn, 2016, 
DeNeve & Devos, 2017). De talar bland annat om vikten av en tydlig rollfördelning mellan 
skolledning och samtalsledare där det finns uttalade förväntningar (Lendahls Rosendahl & 
Rönnerman, 2005, Ford, 2006). En gemensam nämnare för framgångsrik skolutveckling är 
också att det finns schemalagd tid för personalen att mötas för att möjliggöra 
förändringsprocesser (DeNeve & Devos, 2017). 

  Skolledarens roll är viktig då det gäller att tydliggöra mål och förväntningar med 
samtalen för hela verksamheten, samt att vara en aktiv part i arbetet med skolutveckling 
(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Specialpedagogerna kan ofta vara de som får 
rollen som samtalsledare, eftersom de besitter kompetensen att utföra kvalificerade samtal 
och för att uppdraget ska lyckas behövs skolledningens legitimitet och tydlighet. 

2.2.2. Specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner  

Examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) lyfter fram specialpedagogens 
roll som kvalificerad samtalspartner samt som ledare av utveckling. Bladini (2004) redogör 
för hur specialpedagogutbildningen har växt fram och hur kompetensen att leda samtal setts 
som viktig, då man vill att specialpedagoger i högre utsträckning ska arbeta med handledning 
och rådgivning av lärare. Samma bild ger även Ahlefeldt Nisser (2014). Bladini (2004) tar 
upp hur fokus för utbildningen av specialpedagoger förskjutits från handledning till 
kvalificerade samtal. Sahlin (2005) problematiserar det faktum att det i examensförordningen 
inte finns någon definition av begreppet kvalificerade samtal, vilket gör att det är upp till 
utbildarna eller kursplansförfattarna att forma bestämningar av begreppet. Hon tar också upp 
att begreppet “handledning” har genom olika skolreformer fått ny innebörd. Upplösningen av 
specialklasserna gjorde att speciallärarna utgick från ett mer metodiskt pedagogiskt upplägg i 
sin handledning, till en övergång där uppdraget blev att arbeta med integration av sär-skilda 
elever. 

 Bladini (2004) menar att handledning kan vara ett sätt att skapa förändring, men för 
att det ska ske är det viktigt att pedagogerna har förtroende för specialpedagogerna och 
känner sig lyssnade på. Specialpedagogernas roll i handledning är att ställa frågor och lyssna 
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snarare än att ge råd och pekpinnar. Syftet med handledning kan vara att sätta ljuset på en 
problematisk situation i vardagen, utveckling för pedagogen i sitt ledarskap eller utveckling 
ämnesdidaktiskt. Ahlefeldt Nisser (2014) skriver fram specialpedagogernas roll i det 
förebyggande arbetet och de kvalificerade samtalen som en del av det uppdraget. 
Specialpedagogen ska i sin yrkesroll vara en kvalificerad samtalspartner för pedagoger, 
föräldrar och andra yrkesutövare när det berör specialpedagogiska frågor och de genomför 
kvalificerade samtal med lärare och ledning. Ahlefeldt Nisser (2014) skriver att i samtal med 
ledningen önskar specialpedagogerna att det oftare ska handla om frågor som berör 
likvärdighet på organisationsnivå ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Hon framhåller också 
att specialpedagogerna önskar att de kvalificerade samtalen med lärare ska planeras och mer 
frekvent stödjas av skolledningen, för att öka specialpedagogens mandat och bidra till att 
skapa arenor för samtal. I uppdrag som specialpedagogen kan få från skolledningen finns en 
risk att lärarna upplever att specialpedagogen är ett hot som kommer och letar fel. För att 
motverka detta är det viktigt att det finns ett tydligt uttalat uppdrag och strukturer 
(Wlodarczyk, Somma, Bennet & Gallagher, 2015). Det bör också beaktas att trots att 
specialpedagogen inte har expertrollen i dessa samtal är ändå maktförhållandet assymetriskt. 
Specialpedagogen har i sin handledande roll ett naturligt övertag och etiska aspekter måste 
hela tiden vara vägledande för en professionell handledare. Åberg (2014) menar att vilken 
kompetens handledaren besitter har betydelse för handledningens kvalitet och resultat. Det 
som Åberg lyfter fram som den främsta egenskapen hos en handledare för kvalificerade 
samtal är att man måste ha ett genuint intresse för andra människor och en önskan att bidra 
till personlig utveckling.  

2.2.3. Det kvalificerade samtalet 

Kvalificerade samtal är det begrepp som finns i examensförordningen (SFS 2007:638). Åman 
(2006) definierar begreppet kvalificerade samtal så som att man genom frågor hjälper 
samtalspartnern att kartlägga en situation och därmed öppnar för vägar att gå vidare.Detta ska 
göras med beaktande av parternas värderingar och handlingsmönster. Ett kvalificerat samtal 
kännetecknas av att det ska vara fritt, öppet och kritiskt (Larsdotter Bodin, 2010). 
Specialpedagogens roll i dessa samtal är att skapa en struktur för gruppens trygghet. 

 Det finns olika begrepp gällande samtalsformer för kvalificerade samtal. En form av 
kvalificerade samtal kan vara handledning vilket som begrepp används idag på skilda sätt. I 
sammanhang där det handlar om handledning i skolmiljö menas ofta en processinriktad 
handledning, med syfte att stödja personal i det vardagliga arbetet framhåller Lendahls 
Rosendahl & Rönnerman (2005). De menar att handledning sker under längre tid än till 
exempel vägledning och konsultation och att handledning ska leda till att personer själva ska 
komma till insikt om lösningar. Cederberg-Scheike (2016) beskriver handledning som 
processinriktad med syfte att hjälpa den handledde att utveckla sitt yrkesjag. Larsdotter Bodin 
(2010) tar också upp olika definitioner och begrepp gällande specialpedagogen som 
samtalspartner och de olika former samtalen kan ha. I samtalet ska det inte finnas några givna 
svar utan utrymme för olika synsätt. I samband med begreppet kvalificerade samtal sätts 
också reflektion och reflekterande samtal framhåller Larsdotter Bodin (2017). Att reflektera 
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innebär att man genom en process, där man tänker tillbaka på det man upplevt och vet, kan 
dra slutsatser och därmed utveckla nya tankemönster (Larsdotter Bodin, 2010). Thalin 
(Bladini & Naeser, 2012) skriver att dessa samtal ska leda till kunskapande, utveckling och 
förändring och då finns det goda chanser att detta leder till ett optimalt lärande för elever. För 
att detta ska ske krävs det att den som handleder samtalet har kompetens för detta. För att 
kunna bjuda in till reflektion kan samtalsledarens frågor vara en väg som leder till utveckling. 
Det är möjligt att föra pedagogiska samtal utifrån olika förutsättningar och perspektiv. Några 
olika sätt att ställa frågor är att använda sig av linjära frågor, cirkulära frågor samt speglingar. 
De linjära frågorna ställs när vi har ett behov av att analysera, se detaljer eller förstå ett 
sammanhang. De cirkulära frågorna där vem, vad, hur, kan ingå, hjälper oss att utveckla 
något vidare eller fördjupa något (Larsdotter Bodin, 2010). Av betydelse är också lyssnandet 
i samtalet och bekräftelse som kan ske genom speglingar, vilka används för att bekräfta att 
man som samtalsledare har lyssnat. Det kan innebära att man visar genom kroppsspråk och 
verbalt upprepar det som blivit sagt vilket kan ske genom omformuleringar och 
återkopplingar till ämnet. Larsdotter Bodin (2010) visar i sin studie att denna teknik med 
speglingar är av betydelse när det gäller att få en djupare reflektion i samtal kring sin 
yrkesroll och i vissa yrkesrelaterade situationer. En utmaning för specialpedagoger kan enligt 
Sahlin (2005) vara att i den asymmetriska relationen till den handledde, där specialpedagogen 
befinner sig, våga utmana genom frågor samtidigt som man värnar om relationen. Handdal & 
Lauvås (1999) skriver om att relationerna i samtal måste byggas upp av båda parter på ett sätt 
som kan accepteras av alla inblandade i handledningen. Det kan innebära att deltagarna 
samtalar om sättet de pratar med varandra, hur relationen uppfattas mellan deltagarna, samt 
hur den handledningsstrategi som använts fungerar. Bladini (2004) nämner att lärare ofta 
fokuserar på att ändra andra när det är samspel som behöver ändras, och betonar att se 
helheten är det viktig. Något som handledningssamtalen kan bidra till.  

Handdal och Lauvås (1999) har också skrivit om vikten av att lärare vid handledning 
är medvetna om sin egen praktiska teori. Detta kan specialpedagogen bidra till genom 
kvalificerade samtal med lärare och stödja dessa i att få syn på vilken kunskapssyn och vilka 
personliga värderingar som ligger bakom lärarens handlingar. Cederberg-Scheike (2016) 
stödjer tanken om att handledning leder till kollegialt lärande. Hon lyfter fram 
handledningens koppling till den socialkonstruktivistiska teorin om lärande, som bygger på 
idén att människor lär i samspel med andra. Särskilt gynnsam blir utvecklingen om man 
samspelar med personer som äger erfarenhet och kompetens och finns i ens sociala 
sammanhang. Hon menar att handledning i skolan framförallt handlar om lärande och 
utveckling utifrån teori kopplat till praktik. Det talar för handledning och reflektion i grupp 
som ett sätt att utveckla praktiken. Kommunikation i och mellan system där det behövs 
utveckling av verksamheten är ett systemteoretiskt sätt att tänka, och därför bör 
specialpedagogen vara medveten om att kommunikation består av både innehåll och 
relationer.  

Att utveckla professionellt lärande innebär att man problematiserar frågor och 
bearbetar dem på ett djupare plan (Åberg, 2014). På det sättet kan man utveckla sin 
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kompetens för att kunna hantera de utmaningar som man möter i skolvardagen. Verktyg för 
detta är reflektion och dialog.  

2.2.4. Reflektion som ett led till skolutveckling 

För professionsutveckling krävs förmågan att kunna reflektera över sin egen yrkespraktik 
(Åberg, 2009, Larsdotter Bodin, 2017). Genom att ge uttryck för sina tankar föds nya insikter 
som utvecklas till yrkeskunskap. Reflektionen som uppstår i samband med kvalificerade 
samtal lyfter Nilsson (Nilsson i Bladini & Naeser, 2012) fram som en viktig faktor för att 
samtalen ska leda till utveckling. Hon menar att det kvalificerade samtalet är en arena för 
både individuellt och kollektivt utvecklande av förståelse och meningsskapande samt en 
viktig del i en yrkesutveckling. Albinsson och Arnesson (2012) beskriver en reflektionsloop 
med sex olika steg som de använt i sin studie. Loopen utgår ifrån ett behov av att lära sig 
något om en konkret situation. Situationen observeras och man reflekterar kring vad det är 
som händer och vad man verkligen ser. Utifrån observationerna drar man sedan nya slutsatser 
på en mer generell nivå där man försöker sammanfoga bitar av kunskap till en helhet. Den 
nya kunskap som framkommit under analys och reflektion används nu för att återigen titta på 
den konkreta situationen. Hypoteser sätts upp och testas, vilket leder till en ny konkret 
situation och loopen kan starta återigen. Dewey (2008) framhåller också att reflektionen kan 
leda till yrkesutveckling genom att man som en följd av reflektion kring konkreta situationer 
ökar sitt yrkeskunnande. Detta styrks av Larsdotter Bodin (2017) som visar att reflektion, 
både individuell och i grupp, leder till ökad medvetenhet och självinsikt samt att det berikar 
och ger energi.  

Ahlberg m.fl. (2002) beskriver en studie där reflekterande samtal varit en del i ett 
utvecklingsarbete. De visar på hur man genom samtal kan utveckla reflektionsarbete som 
leder till utveckling på en skola. Det är framförallt den gemensamma reflektionen i samtalen 
som leder till utveckling både av lärarna, lärarnas praktik och av organisationen på skolan. 
Förutsättningar för detta är bland annat att lärarna känner tillit vilket gör att de vågar lyfta 
dilemman i samtalen, samt att det är organiserat för samtalens tid och utformning. Antoniuo 
m.fl (2011) har gjort en experimentell studie där två olika tillvägagångssätt för reflektion 
använts och man har mätt bland annat hur dessa påverkat lärarnas undervisningsskicklighet. 
Denna studie är intressant utifrån att den visar att reflektion, som ofta lyfts fram som en väg 
till utveckling, är mer effektiv om den sker systematiskt och utifrån uppställda mål. Studien 
visar att de lärare som arbetade med reflektion utifrån en matris för lärarskicklighet, satte mål 
och utarbetade en tydlig plan nådde längre än de lärare som arbetade med reflektion på ett 
mer ostrukturerat sätt. Ford (2006) beskriver att den mest effektiva utvecklingen kommer från 
ett interaktivt lärande där man tillsammans genom reflektion lär sig utifrån verkliga 
dilemman. För att det professionella lärandet utifrån praktiken ska fungera bra krävs bland 
annat goda relationer, ett klimat som gynnar kritiska reflektioner och tydliga roller mellan 
chefer och handledare. Även Schechter och Feldman (2013) beskriver hur undervisningen 
kan utvecklas genom ett professionellt gemensamt reflekterande utifrån vardagliga 
situationer. Timmons och Alur (2004) redogör för hur förutfattade meningar kan förändras 
genom kritisk reflektion och diskussioner. Dessa förändringar kan sedan omsättas i praktisk 
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handling. I diskussionerna ges möjlighet till att öppet reflektera och utmana tidigare 
föreställningar, vilket kan leda till förändringar i förhållanden i organisationer eller i hela 
system. Scherp, Scherp och Thelin (2013) hävdar också att för att lärare ska utveckla sin 
praktik krävs en förändrad förståelse av praktiken och denna förståelse kan fås genom 
reflektion och kritisk granskning.  

 Vikten av att få använda sig av metareflektion för professionell utveckling tas upp i 
en studie gjord av Mantei och Kervin i Australien (2011) där flera lärargrupper ingick. Med 
metareflektion menas att individen granskar sina tidigare reflektioner och gör en bedömning 
utifrån detta. Grupperna reflekterade över den egna gruppens samtal men också de andra 
gruppernas. Detta ledde till att lärare från olika grupper tog kontakt med varandra för att 
ställa frågor, fortsätta en diskussion eller börja en ny utifrån något de lyssnat på. Åman 
(2006) menar att reflektion över handling görs i yrkesgruppen och en utveckling av detta är 
att reflektera inför handling inom professionen. Mantei och Kervin (2011) menar att för att 
nyutbildade lärare lättare ska kunna möta verklighetens klassrum och orka med de krav som 
ställs på en lärare är det av yttersta vikt att de får utrymme för professionella samtal för att 
fortsätta att utvecklas. Detta stämmer väl överens med tidigare redovisad forskning (Grimes, 
2013, Nyvaller, 2015 och Wlodarczyk, Somma, Bennet & Gallagher, 2015) som styrker 
kopplingen mellan reflektion i det kvalificerade samtalet med professionsutveckling. Även 
McArdle och Coutts (2010) beskriver att man behöver använda reflektion över sin praktik för 
att kunna utmana och utveckla yrkesprofessionen, vilket kan leda till en medvetenhet om sin 
yrkespraktik och i förlängningen leda till skolutveckling. De tar också upp en begränsning i 
att använda reflektion som verktyg. De menar att det finns en fara i att vissa 
utvecklingsprojekt där reflektion ingår kan deltagarna bli lämnade att själva leda reflektionen 
och då blir den för ytligt, vilket leder till att det inte blir en lärande process. Därför är det 
viktigt att någon som har kunskap om reflektionsprocesser leder och ser till att processen 
fortsätter. Reflektionsprocessen är något som specialpedagoger har kunskap om och verktyg 
för att kunna leda.  

2.3. Teoretiska ramar 
 Det teoretiska ramverket kommer att beröra det systemteoretiska ramverk som även Bladini 
(2004) använder sig av. Hon synliggör att handledningssamtal är en del i systemet och för att 
kunna utveckla praktiken behövs en förståelse av de olika system som påverkar individen. 
Även teorier om professionsutveckling kommer att tas upp, där Dreyfus och Dreyfus har 
skapat en teori om hur professionsutveckling kan se ut. 

2.3.1. Systemteori 

Ett systemteoretiskt sätt att tänka innebär att man ser helheter och har ett cirkulärt tänkande i 
form av relationer, funktioner, sammanhang och mönster (Öquist, 2008). En betoning på hur 
allt hänger ihop som kretslopp och hur det rör sig tillsammans, ett samspel mellan form och 
funktion. Helheten har företräde framför delarna inom den systemiska etiken. Inom 
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systemteorin finns nivåer som är viktiga beståndsdelar när det gäller att förstå hur 
kommunikation fungerar, hur en organisation är uppbyggd samt hur en elevs lärmiljö ser ut.  

En lärande organisation behöver ha en systemteoretisk grund (Senge i Öquist, 2008). 
Det handlar om att se varje människa som en del i en större väv där alla delar påverkar 
varandra där man utforskar tillsammans samt prövar olika möjligheter. Inom systemteorin 
betonas att det finns konstanter och variation. Konstanterna står för det som är förutsägbart, 
medan variation kan vara ny information som förs in i systemet och som kan bidra till en 
förändring av systemet. För att få till stånd en förändring behövs en identifiering av 
konstanterna och därifrån genomförs en förändring, vilken kan ske av första eller andra 
ordningen. Där kan handledarens frågor vara till hjälp. Förändring av andra ordningen 
förändrar hela systemet, medan en förändring av första ordningen leder till vissa smärre 
förändringar (Öquist, 2008). Genom att ställa cirkulära frågor som bidrar till att få syn på 
systemets olika delar och hur de hänger ihop, kan en förändring komma till stånd. Att se på 
en situation ur ett metaperspektiv kan bidra till att hitta olika vägar att gå. Öquist (2008) 
uttrycker också att tystnaden finns som en viktig komponent för att vänta ut så att man skapar 
förutsättning för någon annan att bli aktiverad. Som specialpedagog kan det vara användbart 
att använda. Att hålla tillbaka sig själv för att låta den andre få växa och ta plats. Något som 
Öquist (2008) poängterar är att en människa som själv kommit fram till en slutsats är mer 
benägen att genomföra en förändring än om någon “expert” har gett rådet. En intressant tanke 
som finns inom systemteorin är att det inom ett system finns olika nivåer med gränssnitt 
däremellan. Att röra sig mellan de olika nivåerna kan vara problematiskt. Öquist (2008) 
menar att en utmaning vid förändring kan vara att ha balans mellan närhet och distans, att till 
exempel som specialpedagog i samtal vara nära men ändå distanserad, för att de inblandade 
ska ansvara för att hitta lösningar och möjliga vägar till att utvecklas i sin profession. 

2.3.2. Professionsutveckling 

 Dreyfus (2004) har beskrivit en teori om professionsutveckling, skapad av S. Dreyfus 
tillsammans med H. Dreyfus. De menar att det finns fem olika steg av utveckling där man 
börjar som nybörjare och till slut kan bli expert. En nybörjare behöver tydliga regler och 
instruktioner att förhålla sig till. I nästa steg när man utvecklats till en avancerad nybörjare 
har man tillräcklig erfarenhet för att kunna börja tolka olika situationer som liknar de man 
varit med om och handla utifrån detta. Som kompetent, vilket är det tredje steget, har man 
tagit del av så många situationer och händelser att ens kunskap börjar bli mångfacetterad. 
Detta kan leda till att individen i större utsträckning också ifrågasätter den kunskap man har 
och funderar över hur området ska kunna bemästras. Med den kunskap man har tagit till sig 
finns i stort den kunskap som behövs, men det är fortfarande svårt att avgöra vilket sätt som 
är det bästa i varje enskild situation. På den fjärde nivån är man skicklig. Individen är 
känslomässigt engagerad, men har fortfarande svårt att välja tillvägagångssätt. Genom att 
noga överväga hur man ska reagera på situationen tas beslut om vilket alternativ som 
fungerar bäst. Att slutligen bli expert är att ha kommit långt. Individen ser vad som behöver 
göras och hur man ska göra det, utifrån den erfarenhet och kunskap man har. En expert 
reagerar intuitivt på varje situation. För att kunna utvecklas till expert krävs förmåga att 
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reflektera över sin praktik. Här kan specialpedagogen genom sin yrkeskompetens hjälpa 
individ som väl som arbetslag att utvecklas. Larsdotter Bodin (2017) menar att genom 
reflektion över sitt yrkeskunnande och sina erfarenheter, växer nya insikter fram och ett 
självmedvetande som gör, att självinsikten ökar och förändring av handlande kan ske. Enbart 
många års yrkeserfarenhet är inte tillräckligt för att få kalla sig en expert enligt 
Dreyfus(2004).  

2.4. Sammanfattning av bakgrunden 
Bakgrunden har beskrivit hur bilden av skolutveckling har förändrats genom tiderna och hur 
det numera avser olika lärandeaktiviteter som används för att utveckla professionen och i sin 
tur även organisationen. Detta har lett till att specialpedagogens roll utvecklats och kravet på 
specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner har blivit tydligare. I bakgrunden tas också 
upp vikten av reflektion i det kvalificerade samtalet samt dess betydelse för att 
professionsutveckling ska ske. Något som gynnar professionsutveckling är reflektion i grupp 
med andra. För att detta ska lyckas behöver skolledningen ge mandat och förutsättningar 
genom tydlig organisation. Genom ett systemteoretiskt perspektiv kan man se 
specialpedagogens roll i systemet skola där yrkesprofessionen är en länk i kommunikation 
mellan de olika systemen och för att påvisa vikten av att förstå helheten. Denna bakgrund 
leder därmed till vårt syfte att undersöka hur specialpedagoger använder det kvalificerade 
samtalet samt hur de upplever att det kan leda till skolutveckling. 

3. Syfte 
Syftet är att undersöka hur specialpedagoger beskriver att de använder det kvalificerade 
samtalet i sin yrkespraktik samt hur de upplever att det kvalificerade samtalet leder till 
skolutveckling. Nedanstående frågeställningar används i arbetet med att undersöka syftet. 

4. Frågeställningar 
På vilket sätt framhåller specialpedagoger att det kvalificerade samtalen kan leda till 
skolutveckling? 
Hur beskriver specialpedagoger att de arbetar med kvalificerade samtal i sin yrkespraktik? 

5. Metod 
I metodavsnittet redovisas vilken forskningsansats och metod som valts att användas för att få 
svar på studiens syfte och frågeställning. Det förs även ett resonemang kring studiens 
genomförande förs, etiska överväganden som gjorts belyses och hur empirin har analyserats 
beskrivs. 

14 



 

5.1. Metodval 
Att få svar på studiens syfte av hur specialpedagoger beskriver att de använder det 
kvalificerade samtalet och deras upplevelse av vilken skolutveckling dessa samtal kan leda 
till var ingången i valet av metod. För att undersöka detta valdes en kvalitativ ansats. Kvale & 
Brinkman (2014) framhåller att en kvalitativ ansats ger oss möjlighet att få en djupare 
förståelse av specialpedagogernas upplevelser och uppfattningar än vad ett kvantitativt 
angreppssätt hade gjort. En kvalitativ forskningsansats betraktar kunskap som socialt 
konstruerad och intresserar sig för hur människor förstår omgivningen (Denscombe, 2009). 
Larsson (2005) menar att kvalitativ forskning handlar om att systematisera kunskap om 
beskaffenheten hos något. En kvalitativ undersökning börjar med antaganden om ett fenomen 
eller problem som beskrivs av individ eller grupp enligt Creswell och Poth (2018), vilket 
därefter undersöks genom tolkande och teoretiska ramar. Kvalitativ forskning kan ses som en 
induktiv process (Fejes & Thornberg, 2015) där ny kunskap ska komma genom forskarens 
rörelse mellan data och teorier. Datainsamling ska ske i den naturliga miljön och hänsyn ska 
tas till människor och omgivning där datainsamlingen sker. I den färdiga studien ska man 
kunna se deltagarnas röster, författarnas reflektioner, en komplex beskrivning av fenomenet 
eller problemet och studien ska vara ett betydelsefullt bidrag till forskning eller bevis för att 
en förändring behöver ske (Creswell & Poth, 2018).  

Utifrån syfte och frågeställningar genomfördes studien med halvstrukturerade 
intervjuer, då det fanns möjlighet att ställa följdfrågor och på det sättet ge specialpedagogerna 
tillfälle att fördjupa, utvidga och förtydliga sina svar. Intervjuerna fick på det sättet mer 
formen av ett friare samtal vilket gav mer information och gick i linje med avsikten att 
använda ett systemteoretiskt perspektiv i sättet att ställa frågor (Björndal, 2005, Öqvist, 2008, 
Larsdotter Bodin, 2010). 

5.2. Urval 
Föreliggande studie baserades på intervjuer med sju specialpedagoger. I urvalet av dessa 
fanns tydligt uttalade kriterier. Informanten skulle ha examen som specialpedagog, vara 
verksam i grundskola samt skulle ha kvalificerade samtal i sitt arbete. Vid urvalet av 
specialpedagoger tillämpades ett bekvämlighetsurval, då vi genomförde en småskalig studie 
som inte gjorde anspråk på att vara generaliserbar för hela yrkesgruppen specialpedagoger. 
Specialpedagogerna som kontaktades fann vi i närområdet, genom utbildningen till 
handledare inom Skolverkets fortbildning “Specialpedagogik för lärande” eller genom 
arbetskontakter. Vid kontakt med specialpedagogerna informerades de om studiens syfte och 
om de etiska aspekterna. Antalet intervjuer valdes utifrån att studien krävde tillräckligt många 
intervjuer för att få ett material som belyste området utifrån flera vinklar men samtidigt inte 
så stort, så att merparten av vår tid kunde läggas på analysen av intervjuerna istället för 
genomförandet och transkriberingen av dessa (Kvale & Brinkmann, 2014). Här nedan 
redovisas de specialpedagoger som deltog i studien: 
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Benämning Examensår Verksamhet 

Specialpedagog 1 2016 grundskola F-6 

Specialpedagog 2 2013 grundskola F-9 

Specialpedagog 3 2003 grundskola F-9 

Specialpedagog 4 2016 grundskola 7-9 

Specialpedagog 5 2009 grundskola F-6 

Specialpedagog 6 2000 grundskola F-6 

Specialpedagog 7 2009 grundskola 7-9 

5.3. Genomförande av halvstrukturerade intervjuer 
Valet att använda halvstrukturerade intervjuer togs för att det möjliggjorde en ökad förståelse 
för intervjupersonernas egna tankar och åsikter. Den halvstrukturerade intervjun anger ett 
fåtal frågor eller teman att samtala kring men är inte styrd till att enbart innehålla dessa 
frågor, utan ger möjlighet att följa intervjupersonernas reflektioner. Som intervjuare följer 
man med på en resa i intervjupersonens tankar och förståelse (Kvale & Brinkman, 2014). En 
nackdel med halvstrukturerade intervjuer kan vara den stora mängd material som man 
riskerar att få. Vi valde att göra en intervjuguide med möjliga följdfrågor för att få en viss 
avgränsning, dock fanns en frihet att ställa andra frågor också för att säkerställa att 
specialpedagogernas förståelse fångades in och tolkades på rätt sätt. 

 I de halvstrukturerade intervjuerna användes den intervjuguide som tagits fram. 
Intervjuguiden innehöll några huvudfrågor och förslag på följdfrågor. Intervjuguiden var 
viktig eftersom vi valde att intervjua var för sig. En viss skillnad i vilka följdfrågor som 
ställdes fanns, men tack vare intervjuguiden fanns ändå stora likheter i intervjuerna och våra 
huvudteman berördes i samtliga intervjuer. En anledning till att skillnader uppkom, kunde 
vara avsikten att arbeta med frågor som var öppna och cirkulära, för att på så sätt kunna följa 
intervjupersonens tankegångar. För att kunna uppfylla studiens syfte och få en djupare 
förstålse genomfördes intervjuer med specialpedagoger. I intervjuerna användes ett 
systemteoretiskt perspektiv för att uppnå den djupare förståelse som eftersträvades. Den 
halvstrukturerade intervjun med cirkulärt frågande var den metoden som användes för att 
undersöka systemet (Öqvist, 2008). Eftersom ett systemteoretiskt perspektiv fanns i fokus så 
var intentionen att ha detta förhållningssätt i intervjuerna, dvs att använda oss av öppna och 
cirkulära frågor samt att låta tystnaden i samtalen vara ett redskap för att hålla oss själva 
tillbaka och låta den intervjuade specialpedagogen få reflektera och ta plats (Öquist, 2008). 
De cirkulära frågorna upplevs ge det helhetsperspektiv som önskas och även generera fylliga 
svar och beskrivningar, vilket var önskvärt vid intervjuerna. Intentionen var att använda 
cirkulära frågor, vilka kan vara frågor om skillnader såsom jämförelser, effekter av 
handlingar eller ett rankande av något.Vårt språk är betydelsefullt för hur våra tankar 

16 



 
påverkas och därför var det viktigt att intervjupersonen fick använda sina ord och tankar utan 
alltför stor påverkan från oss som intervjuade. Detta sätt att ställa frågor ökade 
medvetenheten, både hos oss och specialpedagogerna vi intervjuade, och var ett sätt att få ny 
kunskap. De frågor som vi ställde hade ofta karaktären av “berätta om..” eller “hur tänker du 
kring…”. För att få djupare svar kan frågetekniken utvecklas genom problemförklarande 
frågor, utforska sammanhang kring ett problem eller hypoteser, vilka kan prövas kring 
problemet (Öqvist, 2008).  

5.4. Dataanalys 
Creswell och Poth (2018) berör att under analysen av data i en kvalitativ studie är det viktigt 
att inte bli partisk och bara se de positiva resultaten i studien, utan att ha med fler perspektiv 
och också ta med det negativa eller motsatta perspektivet. Han menar också att det är viktigt 
att börja med att beskriva egna personliga upplevelser av fenomenet man studerar för att 
minska ens egna färgning av företeelsen och öppna upp för en mer objektiv syn. Detta 
betyder att vår förförståelse, personliga syn och erfarenhet av samtal i vår roll som 
specialpedagoger behöver skrivas fram. 

Varje kvalitativ studie är unik, vilket leder till att varje kvalitativ dataanalys också blir 
unik (Fejes & Thornberg, 2015). Det är därför av stor vikt att tydligt beskriva de 
tillvägagångssätt som valdes i analysen för att skapa en transparens kring studien. Vid 
intervjutillfällena spelades intervjuerna in för att göra det möjligt att transkribera och på det 
sättet lättare kunna analysera innehållet. Det möjliggjorde också för intervjuaren att vara mer 
närvarande i samtalet. En intervju med god kvalitet kännetecknas av att frågorna är korta och 
svaren mer omfattande, samt att intervjuaren följer upp och klargör meningen i svaren. Även 
att intervjuaren tolkar svaren under tiden och försöker verifiera tolkningarna genom 
följdfrågor bidrar till god kvalitet (Kvale & Brinkman, 2014).  

 I analysen var det de transkriberade intervjuerna som var vårt material. När 
transkriberingarna av intervjuerna betraktades framkom tydligt att de frågor som ställts 
lockade specialpedagogerna att ge omfattande svar. Intervjuaren följde upp med frågor som 
klargjorde och försäkrade sig om att tolkningen som gjorts var riktig. Intervjumaterialet 
analyserades för att hitta såväl likheter som olikheter i specialpedagogernas sätt att använda 
samtalet som verktyg, samt deras bild av samtalet som katalysator för skolutveckling. 
Analysen inleddes med att (1)intervjuerna genomlästes två gånger för att säkerställa att de var 
begripliga och faktiskt fokuserade på det vi avsåg att undersöka, det vill säga upplevelser av 
kvalificerade samtal och vad dessa ledde till gällande skolutveckling. Specialpedagogerna 
benämndes med en identifierande siffra. Sedan lästes åter intervjuerna igenom (2) med penna 
i handen och markeringar gjordes i texterna utifrån vad som uppfattades som meningsbärande 
enheter. Dessa sammanställdes sedan i olika kategorier (3) som tycktes träda fram. Därefter 
övergick analysen till att tolka de meningsbärande enheterna (4). Där handlade det om att få 
fatt i både det som texten direkt sa och de implicita meningarna, det som kunde “läsas mellan 
raderna”. (Szklarski i Fejes & Thornberg, 2015).  
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I analysen av intervjuerna framträdde efter genomläsning och markering av 

meningsbärande enheter vissa teman som överensstämde. En indelning gjordes i 
huvudområdena kvalificerade samtal och skolutveckling, där det inom området kvalificerade 
samtal redogjordes i resultatet för de teman som kunde ses kring specialpedagogens roll i 
samtal och systemet skola, samt hur specialpedagogerna tänkte kring kvalificerade samtal 
som process. Inom huvudområdet skolutveckling sammanfördes de resultat som påvisade vad 
specialpedagogerna kunde se i form av utveckling utifrån kvalificerade samtal. I arbetet med 
att analysera intervjuerna och skriva ett resultat fanns en växelverkan mellan intervjuerna och 
vad som framträdde i analysen. Detta diskuterades för att säkerställa att resultatet kunde 
verifieras i intervjuerna. De teoretiska ramarna fanns med som ett filter i analyserna. Ett 
exempel är hur systemteorin som ram gav upphov till ett tema kring hur specialpedagogerna 
upplever sin roll inom systemet skola, vilket redovisas i samband med figur 1.  

Det slutgiltiga arbetet med att diskutera och analysera resultatet som framkom innebar 
att studiens resultat betraktades genom de teoretiska ramar som redogjorts för samt jämfördes 
med tidigare forskning och vår bakomliggande kunskap inom området. Då gavs även tillfälle 
att kritiskt granska och diskutera de metodval som gjorts under studiens gång.  

5.5. Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Denscombe (2009) berör tillförlitlighet som begrepp vilket innebär att studien ska kunna ge 
samma resultat om den upprepas medan generaliserbarhet berör studiens möjligheter att 
användas för att förklara liknande företeelser. Studien utgår från enskilda fall som man 
försöker dra slutsatser utifrån, vilket kännetecknar en induktiv forskning (Fejes & Thornberg, 
2015). Vi är dock medvetna om att de slutsatser som drogs i studien gällde för det urval som 
gjordes och inte kan sägas gälla hela yrkesgruppen specialpedagoger. Göransson och Nilholm 
(2009) menar att det finns en risk att man i kvalitativa studier skriver in en 
smygrepresentativitet, det vill säga att man får det att låta som om resultaten är mer generella 
än de verkligen är. Om en studie är tillförlitlig eller ej beror på om liknande resultat skulle 
kunna finnas av andra forskare med samma tillvägagångssätt (Denscombe, 2009). För att 
kunna granska en studies tillförlitlighet behövs det att kunna ta del av den process som lett 
fram till resultaten. I arbetet med studien har målet varit att vara så transparent som möjligt 
kring hela forskningsprocessen genom att synliggöra de beslut som fattats för att säkerställa 
en god tillförlitlighet.  

Larsson (2005) skriver om vikten av att det finns en överensstämmelse mellan 
verklighet och tolkning i den kvalitativa forskningen. En tanke han lyfter när det gäller 
empirisk förankring är om resultatet redovisar det man studerat och lyckats återspegla dess 
“sanna natur”. I arbetet med att tolka och analysera materialet vandrade vi mellan materialet 
och analysen och försökte hela tiden att hitta det som var det sanna i materialet. Med citat 
försökte vi illustrera och styrka våra analyser, det vill säga det som verkligen synliggjordes i 
transkriberingarna utifrån specialpedagogernas röster. Genom att vi hela tiden rörde oss 
mellan transkriberingarna och våra egna tolkningar och analyser så försökte vi säkerställa 
överensstämmelsen mellan verklighet och tolkning.  
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5.6. Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet ger forskare ramar för hur god forskning ska bedrivas. De anger fyra 
huvudprinciper som ska beaktas (2002). Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att forskare har ett ansvar 
att informera de som deltar i studien om studiens syfte och om deras roll i studien, samt att de 
deltar frivilligt och kan avbryta sitt deltagande om de så önskar. Samtyckeskravet är en direkt 
följd av detta och ger ramar för att de som deltar i studien ska göra så fullt medvetna om att 
de gör det och att det alltid finns en möjlighet att avbryta utan att det får negativa följder för 
den som avbryter. I konfidentialitetskravet anges hur uppgifter om de som deltar i en studie 
ska skyddas. Forskare ska göra sitt yttersta för att informanternas konfidentialitet ska kunna 
upprätthållas. Nyttjandekravet till sist reglerar hur material inhämtat i forskningssyfte får 
användas. Enligt Denscombe (2009) finns det tre etiska principer att beakta - att skydda 
deltagarnas intressen, att som forskare arbeta ärligt och respektfullt och att deltagarna ska ge 
informerat samtycke till att delta. Det stämmer väl överens med vetenskapsrådets krav (2002, 
2017). 

När det gäller kvalitativa forskningsintervjuer finns det olika etiska aspekter att 
överväga såsom att tydliggöra syftet med undersökningen och ta hänsyn till obalans i 
maktförhållande  mellan intervjuaren och deltagaren (Creswell & Poth, 2018, Kvale & 
Brinkman, 2014). Detta gjorde att det var viktigt att tydliggöra syftet i missivbrevet som 
skickades till deltagarna och att det undveks att ge ledande frågor i intervjusituationen. Även 
att det gavs feedback och försäkrades om att man tolkade deltagarens svar korrekt samt att 
känslig information hanterades varsamt.  

I arbetet med studien beaktades de etiska kraven. Deltagarna gavs möjlighet att ge 
informerat samtycke att delta. I det missivbrev som skickades i förväg till deltagarna, 
informerades de om syftet med studien och hur studien kom att genomföras, samt att de hade 
möjlighet att avbryta sitt deltagande när och om de så önskade. I och med detta hade 
informationskravet och samtyckeskravet beaktats. I hanterandet av det material som 
intervjuerna gav säkerställde vi oss om deltagarnas konfidentialitet genom att vid 
transkriberingen avidentifiera personerna och benämnde dem med en siffra istället för namn. 
De informerades även om att materialet endast  användes i denna studie och skulle förvaras 
på ett säkert sätt. I resultatdelen har alla namn på personer och skolor avidentifieras. De citat 
som används för att belysa resultatet innehåller inte information som skulle kunna möjliggöra 
en identifiering av vem som sagt vad. Samma information lämnades även muntligt vid 
intervjutillfället. Vi anser då att studien även uppnått kraven för nyttjande och 
konfidentialitet.  

5.7. Sammanfattning av metoddelen 
Metodavsnittet beskriver vårt val av en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer 
som datainsamlingsmetod där vi undersökte specialpedagogers beskrivningar av kvalificerade 
samtal och skolutveckling. De halvstrukturerade intervjuerna valdes utifrån att dessa ansågs 
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ge de fylliga beskrivningar som behövdes för att besvara studiens frågeställningar samt att de 
också gav möjlighet till att använda ett cirkulärt frågande. En intervjuguide användes för att 
garantera någon form av likvärdighet eftersom vi intervjuade var och en för sig. Urvalet av 
specialpedagoger var utifrån kriterierna examen som specialpedagog samt erfarenhet av 
kvalificerade samtal. Studiens material bestod av inspelade intervjuer av sju specialpedagoger 
som spelades in och transkriberades. Bearbetning, analys och tolkning av denna kvalitativa 
studie skedde i olika steg, där vi markerade och sammanförde meningsbärande enheter i olika 
teman. Dessa teman redogjordes för i resultatdelen och diskuterades senare i 
diskussionsdelen. De etiska aspekterna var viktiga i designen av studien och beaktades bland 
annat genom information till och samtyckeskrav av informanterna. En diskussion kring 
studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet fördes, där det lyfts fram att tillförlitligheten 
sågs som god i studien, då samstämmigheten mellan intervjuerna var tydlig. Det var dock en 
liten studie där resultaten talar om vad just dessa sju specialpedagoger anser, varvid studien 
inte kan ses gälla för hela populationen specialpedagoger.  

6. Resultat 
I resultatdelen redovisas de resultat vi funnit i analysen av de intervjuer som genomförts. Sju 
intervjuer genomfördes. Dessa transkriberades och analyserades. Resultaten redovisas i två 
huvudområden. I båda områdena avser vi att redogöra för vilka tankar specialpedagogerna 
lyfter fram och de dilemman som blir tydliga för oss under analysen. Vårt syfte med studien 
är att undersöka hur specialpedagoger beskriver att de använder det kvalificerade samtalet i 
sin yrkespraktik samt hur de upplever att dessa leder till skolutveckling. I resultatdelen 
redovisas vad analysen av intervjuerna påvisar utifrån studiens syfte. Resultaten belyses med 
citat från de transkriberade intervjuerna. Frågeställningarna i studien besvaras i resultatdelen 
med teman, vilka är Tydliga strukturer för kvalificerade samtal leder till skolutveckling, 
Elevhälsoteamets kvalificerade samtal spelar roll, Specialpedagogens roll i systemet skola, 
Kvalificerade samtal som uppdrag samt Kvalificerade samtal som process med reflektion och 
relationsskapande. 

6.1. Hur beskriver specialpedagogerna att  kvalificerade samtal leder till 
skolutveckling? 
Att kvalificerade samtal leder till skolutveckling framkommer i samtliga intervjuer. 
Resultaten som framkommit har sammanförts i tre teman vilka redovisas nedan. 

6.1.1. Tydliga strukturer för kvalificerade samtal kan leda till skolutveckling 

Det finns en samstämmig bild av att kvalificerade samtal leder till skolutveckling. En tydlig 
koppling mellan samtal och skolutveckling finns där skolorna arbetar med kollegialt lärande i 
form av arbeten med moduler från skolverket och specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Träffarna med reflekterande samtal varvas med aktiviteter i klassrummen. Förutsättningarna 
för denna typ av kompetensutveckling är formaliserade och strukturerade. Tiden för samtalen 
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är schemalagd och regelbunden. Tid för inläsning och reflektion ges mellan träffarna för 
samtal. Det finns också en tydlig styrning från skolledningen i genomförandet. Detta skapar 
goda förutsättningar för utveckling, både hos den enskilda läraren och hos skolan som 
organisation. Här lyfter specialpedagogerna fram att just samtalen i grupp bidrar till 
utvecklingen. “Det tar mycket tid att gå lyftet ja, men det ger också en hel del tycker dom för 
att dom får ju tillfälle och prova och prata och fundera.” De goda förutsättningar som finns i 
det strukturerade kollegiala lärandet som beskrivs i citatet är något som specialpedagogerna 
saknar i andra sammanhang. Det finns en efterfrågan att ha schemalagd tid och mandat från 
skolledningen för att ha kvalificerade samtal som ett återkommande inslag i verksamheten. 
Bristen på tid och kontinuitet lyfter samtliga specialpedagoger fram. Vid en jämförelse med 
processen i figur 2 framkommer ett tydligt dilemma i att en förutsättning för att processen 
kan ske kontinuerligt över tid är något som saknas. Man saknar även ett tydligt mandat och 
legitima uppdrag från skolledningen att arbeta med kvalificerade samtal. “ja några stycken 
(samtal förf. inlägg) och sedan att jag kom ut i klassrummet kanske vid några tillfällen och 
sedan hade vi samtal efter det. Och jag tror att det är det som behövs annars så är det lätt att 
det tappas.” Att samtalen behöver vara återkommande och del i längre process är 
samstämmigt för specialpedagogerna. “det räcker kanske inte med, när man hamnar i svåra 
samtal så räcker det ju inte med en gång, två gånger utan då är det ju en process”. Processen 
poängteras här som mycket viktig särskilt när det gäller samtal som upplevs som svåra. 

6.1.2. Elevhälsoteamets kvalificerade samtal spelar roll 

Specialpedagogen deltar i elevhälsoteam i sina verksamheter. I EHT pågår kvalificerade 
samtal på olika nivåer. Dels använder specialpedagogerna EHT för sin egen reflektion och 
utveckling, dels kommer lärare till EHT för att diskutera olika ärenden. Specialpedagogerna 
ser att elevhälsans utveckling är en viktig faktor för skolutvecklingen som helhet. “Jag får 
vara med i det här arbetet och driva väldigt mycket så jag känner att jag kan få mina tankar 
igenom. Jag tror nog att vi alla i elevhälsan är med och driver utveckling hela tiden”. I 
samtalen som förs i EHT mellan olika professioner skapas förutsättningar för utveckling av 
skolan både på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå, vilket beskrivs i följande citat. 
“.... och även i elevhälsan förstås, vi har ju samtal, har egna träffar och det handlar ju också 
mycket mer om utvecklingsområden. Hur vi ska utveckla vad som är förebyggande och 
hälsofrämjande, hur tänker vi här”. Elevhälsans samtal med lärare är viktiga för att förstärka 
samarbetet mellan olika professioner på skolan och på det sättet bidrar de till skolutveckling.  
“....den bästa förändringen sker ju om alla har fått känna sig delaktiga i processen”. 
Specialpedagoger beskriver också att de gemensamma och individuella reflektioner som sker 
i, och i samband med samtalen inom EHT, påverkar elevhälsans arbete men också de beslut 
och processer som skolledningen arbetar med. Samtalen i EHT kan därigenom få stort 
genomslag i skolutvecklingen. Vissa av specialpedagogerna upplever att de har stort 
inflytande på skolans utveckling, dock inte alla. “ Jag tänker att samtalet, ett kvalificerat 
samtal är ett jätteviktigt verktyg, för om nu rektorn har en vision om hur han, i det här fallet 
för oss, vill utveckla så kommer det inte ske någon utveckling om han inte delar det, sina 
tankar med övriga på skolan”. Kommunikationen mellan ledning och specialpedagogerna är 
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viktig för att ge specialpedagogerna mandatet att handleda och att syftet med handledningen 
blir tydlig. 

6.1.2. Det kvalificerade samtalet med lärare leder till skolutveckling 

De kvalificerade samtal som specialpedagogerna för med enskilda lärare eller arbetslag kan 
de se leder till skolutveckling. Samtalen kan beröra hur läraren ska arbeta kring enskilda 
individer eller grupper men även hur undervisningen ska kunna utvecklas eller hur man är 
lärare på bästa sätt. Det kan således utmynna både i didaktisk förbättring och 
professionsutveckling. “en lärare sa att han upplevde att han blivit en bättre lärare för att han 
fick mer verktyg”. Ett tydligt resultat som specialpedagogerna visar på är att de kan se ett 
förändrat förhållningssätt hos lärarna både när det gäller bemötande av elever, planering av 
undervisning och ledarskap i klassrummet. Tydligast blir resultatet när det är läraren själv 
som tagit initiativet till samtal. En viktig del i de kvalificerade samtalen med lärare är att 
lärarna får en möjlighet att sätta ord på den kompetens och kunskap som de själva besitter. 
De får också bekräftelse och uppmuntran. “...och att det också hjälper att få syn på att man 
faktiskt kan som lärare själv kan väldigt mycket, men just att sätta ord på, det tror jag är det 
viktiga”. Relationsskapande är en stor och viktig del i arbetet som specialpedagog.  

6.2. Hur specialpedagoger beskriver att de arbetar med det kvalificerade 
samtalet 

6.2.1. Specialpedagogens roll i systemet skola 

I intervjuerna beskriver specialpedagogerna sin roll i systemet skola. De arbetar hela tiden 
med samtal på olika sätt och med olika aktörer. Samtalen bedrivs på olika nivåer och med 
olika aktörer vilket vi beskriver i figur 1. Specialpedagogerna sätts i figur 1 som centrum i ett 
större system där deras närmsta nivå är rektor, lärare, föräldrar och elever. På nästa nivå finns 
olika arbetslag på skolan, elevhälsoteamet, ledningsgrupp och den egna professionsgruppen i 
de fall det finns kollegor på skolan. I den yttersta nivån nämner de externa aktörer som 
specialpedagogerna har kontakt med i sitt yrke. De beskriver att de för kvalificerade samtal 
med BUP, socialtjänst m.m.  
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figur 1: Specialpedagogens roll i systemet skola 
 
Specialpedagogens roll på skolan berörs av flera av de intervjuade specialpedagogerna. De 
beskriver hur de inte känner sig riktigt som en kollega med lärarna, men inte heller tillhör 
skolledningen. De rör sig mellan olika nivåer i det system som en skola är. “det kanske inte 
har med det här att göra, men jag säger det ändå. Då känner jag att jag hamnar i mitten”. 
Det framgår i intervjuerna hur specialpedagogerna har visst inflytande, men att detta inte är 
utifrån ett formellt mandat. Ett exempel på detta är uttalandet “Jag ingår ju inte i ledningen, 
man kan tro det, de tror ju det”. Vilken roll man har på skolan som specialpedagog är viktigt 
att förtydliga så att pedagoger och specialpedagoger vet vilka förväntningar som ställs. 

6.2.2. Kvalificerade samtal som uppdrag 

Som specialpedagog kan man få uppdrag att genomföra kvalificerade samtal från olika håll. 
De beskriver att ett uppdrag att handleda enskilda lärare eller arbetslag kan komma från 
rektor, arbetslag eller elevhälsoteamet (EHT). Ordet handledning beskrivs som ett laddat ord. 
Specialpedagogerna ger exempel på att lärare upplever det som ett nederlag att behöva få 
handledning. Ordet samtal är mer avdramatiserat och används oftare av specialpedagogerna. 
 “att det kan vara lite farligt att kalla det handledning då för att blir lärarna ännu mer så där att 
vadå, vi behöver inte ha, vi har jobbat så länge , alltså att man får vara lite försiktig med vad 
man kallar det”. Det finns dock exempel på skolor där handledning är en naturlig del i 
verksamheten. I skolor där skolledningen tydligt legitimerar specialpedagogens kompetens 
som samtalsledare och där samtal därför är ett naturligt inslag i vardagen, kan man se en 
positiv attityd till handledning. Likaså om det efterfrågas av lärare eller arbetslag själva. Om 
handledning däremot används som ett verktyg av skolledning eller EHT och lärare eller 
arbetslag beordras att ha handledning upplevs det inte lika positivt. Det framkommer att de 
allra flesta samtal initieras av enskilda lärare. Ofta startar de med spontana, oplanerade möten 
som sedan leder till planerade kvalificerade samtal.  
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och där har vi märkt att när vi till exempel, framförallt de här tillfällen när skolledning då ser att nej 
men här behövs det handledning, att det kan vara lite farligt att kalla det handledning då, för att 
lärarna blir ännu mer så där, att vadå vi behöver inte ha, vi har jobbat så länge, alltså att man får vara  
lite försiktig med man kallar det 
 

Specialpedagogerna tycker det är viktigt att pedagogen/pedagogerna som ska delta i samtalen 
har en önskan om detta för att handledningen ska få ett gott resultat. 

6.2.3. Kvalificerade samtal som process med reflektion och relationsskapande 

Det finns en tydlig medvetenhet hos specialpedagogerna kring skillnaden mellan rådgivande 
samtal och kvalificerade samtal. Ett kvalificerat samtal enligt de specialpedagoger vi 
intervjuat är ett samtal som har ett tydligt syfte. Det är också ett samtal som ska leda till ett 
tänkt mål och ska vara strukturerat. Kvalificerade samtal ska leda till reflektion. För att det 
ska möjliggöras behövs det en process över tid med återkommande samtal. “Utforskande 
eller mer djuplodande frågor, ge mig mer information, alltså det kanske är den känslan då att 
jag vill ha mer information och samtidigt som läraren ger mig mer information så börjar ju 
den personen att reflektera också”. Att kvalificerade samtal skiljer sig från vardagsprat anger 
specialpedagogerna bland annat genom att beskriva att det ska finnas ett syfte. “sedan om 
man ska kalla alla för kvalificerade eller inte det är ju en annan sak, men samtal som har ett 
syfte tänker jag, att det är väl dom här som jag har räknat upp, som är lite uppstyrda och som 
ska leda till ett visst mål”. Specialpedagogerna tycker att samtal som leder till reflektion är 
mer givande än samtal som är av mer rådgivande karaktär. 
 
En gemensam bild av processen kvalificerade samtal beskrivs i figur 2.  Processen startar 
med ett inledande samtal där fokus ligger på att som specialpedagog lyssna in och få en bild 
av vad läraren eller arbetslaget efterfrågar och därefter kartlägga vilka behov de har. I figuren 
tydliggörs den linjära process som specialpedagogerna ser att kvalificerade samtal bör ha, 
med återkommande samtal med tid för reflektion mellan dessa. Att dessa behöver ta tid och 
att skapandet av relationer löper parallellt och är en förutsättning vill vi också visa med denna 
figur. 

 
 
figur 2: Kvalificerade samtal som process 
 
Specialpedagogerna beskriver att det är viktigt för dem att reflektera över vilken kunskap och 
vilka redskap de ska använda för att utveckla lärarens eller arbetslagets kompetens och i 
förlängningen identifiera vilken roll specialpedagogen har i samtalet. Utifrån detta väljs 
strategier för fortsatta samtal. Vid uppföljande samtal poängterar specialpedagogerna vikten 
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av att ställa utmanande frågor för att det ska ske en utveckling hos läraren eller arbetslaget. 
Specialpedagogerna beskriver att de har ett stort ansvar för hur frågorna och samtalet tas 
emot av mottagaren. Det finns en risk för att utvecklingen avstannar om mottagaren inte 
känner sig delaktig och trygg. Tryggheten skapas genom den parallella process som är att 
bygga relationer. “Om inte pedagogerna är där och det är väl det svåra liksom, väga in, hur 
möter jag den här människan som jag har framför mig, vad behöver den här människan höra, 
vart är dom i sin process”. Hur relationerna påverkar och påverkas av samtalen beskriver 
specialpedagogerna och att detta är något som de behöver förhålla sig till.  “Och då behöver 
jag ibland fundera på när jag går in in en del samtal med vissa arbetslag eller vissa pedagoger, 
vad eller hur ska det bli nu, vad behöver jag tänka på för att det ska bli ett bra samtal”.  
 
De uppger även att de har ett ansvar gentemot den eller de som de samtalar med. 

 
...men man får ju vara lite försiktig tänker jag, hur man lyfter den typen utav, om man ser något som är 
liksom, uj det här behöver vi prata om, för man vill ju ha dom med, det leder inte till någon utveckling 
om jag vräker ur mig någonting som landar jättetokigt, då har man liksom grusat för all framtid och då 
leder det ju inte till någon utveckling över huvud taget 

Samtliga specialpedagoger poängterar vikten av att värna om goda relationer och att arbetet 
att skapa dessa hela tiden pågår både i och utanför samtalen. En god relation mellan 
specialpedagogen och läraren upplever de som en förutsättning för reflektion och utveckling. 

 
De flesta som jag har samtal med i mitt yrkesliv är ju antingen min chef, det är EHT-teamet, det är 
kollegorna, det är eleverna eller elevernas föräldrar. Och alla de har jag ju en längre relation med och 
kommer att samtala med flera gånger, många gånger om och då är ju relationen något man odlar på 
något sätt vid varje samtal. 

 
Reflektionen pågår som en parallell process till samtalen men även i samtalen. Den 
individuella reflektionen som sker mellan samtalen är en viktig del i processen för att 
internalisera ny kunskap som framkommit under samtalen. Detta är en process som utvecklas 
över tid. I samtalen sker både en individuell reflektion men även den viktiga gemensamma 
reflektionen. Vid samtal i grupp bidrar alla deltagare med sin kompetens samt fler perspektiv, 
vilket leder till att flera specialpedagoger upplever att den gemensamma reflektionen då blir 
djupare .  

 
Det handlar ju om det här med reflektionen tänker jag. Just det här att man lyssnar in och sedan som 
du gjorde med mig nu, att du återberättade, omformulerade och ställa frågorna. Det är ju det som 
liksom är ett kvalificerat samtal. Målet med ett sådant samtal ska vara att läraren känner att dom har 
fått ut någonting utav det och det behöver nödvändigtvis inte vara någon lösning utan det kan vara en 
insikt, en tanke, något jag inte har funderat på, och sedan får man gå iväg och fundera på det. Och 
sedan komma tillbaka. 
 

En risk som nämns är att man som specialpedagog fokuserar på det mål man har identifierat i 
planeringen av samtalet istället för att ha fokus på vem man möter. Det kan innebära att man 
inte lyssnar in och bekräftar den man samtalar med och samtalet får då en sämre kvalitet. I 
samband med detta kan det också finnas risker att man styr samtalet i för stor utsträckning.  

 
...och tänka efter vad, vem är det jag ska träffa och vad min roll är. Att jag försöker definiera det. Inte 
så här, för det här är skillnaden mot hur jag gjorde förr. Då hade jag ett mål, jag gick in i ett samtal 
och hade målet att nu ska till exempel göra så att de här föräldrarna litar på mig var mitt mål och jag 
kunde ha olika typer av mål. Det som inte var bra med det var att när jag var fastlåst i att jag skulle till 
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målet så kunde jag för det första inte lyssna lika bra utan satt mest och väntade på att jag skulle få 
säga de här sakerna som skulle göra att de… 
 

 En annan risk är att läraren fastnar i frustration över en besvärlig situation. För att möjliggöra 
för läraren att komma vidare uttrycker specialpedagogerna att de behöver låta läraren 
verbalisera sina upplevelser och tydligt bekräfta läraren i dessa. Detta skapar förutsättningar 
för djupare samtal och reflektion. Det finns även ett dilemma i att lärare ofta förväntar sig att 
få konkreta tips och råd avsedda att ge snabba lösningar i samtalen med specialpedagogen, 
medan specialpedagogen är inriktad på den mer utdragna samtalsprocessen som beskrivs i 
figur 2.  “Förväntningarna som jag tror att lärarna har när dom kommer hit är att nu har jag 
pratat med …., nu ska få råd och nu kommer det blir bra”. Specialpedagogerna menar att tips 
och råd inte är det som leder till långsiktig professionsutveckling. De beskriver att de ändå 
många gånger ger konkreta tips och råd i syfte att minska lärarnas frustration. Det ojämlika 
maktförhållandet i samtalet benämns av flera specialpedagoger utifrån perspektivet att de är 
experter inom sitt område. Detta kan självklart påverka samtalet på ett negativt sätt då det 
finns en förväntan att specialpedagogen ska lösa allt. För att motverka detta lyfter 
specialpedagogerna fram att det är viktigt att personalen vet vad de kan förvänta sig i samtalet 
och relationen. De menar att det alltid är ett arbete som ska göras tillsammans genom 
samarbete och gemensam reflektion..  

6.3. Sammanfattning av resultaten 
Något som framträder i vårt resultat är att flertalet av de specialpedagoger som intervjuats 
saknar tid för att regelbundet hålla kvalificerade samtal. På flera skolor arbetar man med 
skolverkets “Specialpedagogik för lärande” eller andra fortbildningar i form av kollegialt 
lärande. Där man gör det blir kontrasten tydlig mellan vad som kan åstadkommas med 
kvalificerade samtal som återkommer regelbundet och ger möjlighet till reflektion samt direkt 
koppling till praktiken mellan samtalen. För att komma vidare i sin yrkesprofession finns en 
tydlig koppling mellan reflektion och yrkesutveckling. Där man inte har kvalificerade samtal 
mer än när lärare eller arbetslag efterfrågar detta vilket sker vid enstaka tillfällen tycker 
specialpedagogerna att det inte sker en fördjupning av samtalen och därmed saknas 
reflektionen.  När tiden för samtal är mer formaliserad finns ett tydligare mandat från 
skolledningen, vilket upplevs positivt. Detta mandat efterfrågas av flera specialpedagoger. 
Det är viktigt att det finns kommunikation i systemet skola och vi kan se att 
specialpedagogerna är en viktig del eftersom de kommunicerar med många olika nivåer i 
systemet och samtidigt behöver de ha en blick för helheten. Ur ett systemteoretiskt perspektiv 
(Öqvist, 2008) är det viktigt för systemets alla delar att kommunikation sker för att kunna se 
helheten och kunna identifiera konstanterna för att därmed kunna ta rätt beslut som kan leda 
till förändring. Vi upplever att det finns en diskrepans mellan uppfattningen om att 
skolledaren ser samtal som viktiga och att skolledarna möjliggör kvalificerade samtal som en 
längre process. Det saknas tid, kontinuitet och tydliga strukturer för möjliggörande av detta, 
trots att forskning påvisar vikten av detta för att professionsutveckling ska ske. I ett 
kvalificerat samtal ges möjlighet för reflektion över sin yrkeskompetens vilket b.la Olin 
(2009) menar leder till skolutveckling. 
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7. Diskussion 
Diskussionen är indelad i två delar. En metoddel och en resultatdel samt avslutande 
reflektioner. I resultatdelen kommer studiens syfte att diskuteras. Vårt syfte med studien är att 
undersöka hur specialpedagoger tänker kring kvalificerade samtal som verktyg för reflektion 
och utveckling, både på individ, grupp och organisationsnivå.  

7.1. Metoddiskussion 
Sju specialpedagoger är intervjuade för att få deras syn på kvalificerade samtal, hur de 
använder sig av det kvalificerade samtalet samt hur de tycker att detta relaterar till 
skolutveckling. Intervjupersonerna ger exempel på hur de definierar sina samtal, reflekterar 
över hur de anser att de bidrar till skolutveckling och ger oss en bild av vilka verktyg de 
använder i sina samtal. Materialet är relativt litet då vi endast genomfört sju intervjuer. 
Upplevelsen är dock att det finns ett djup i intervjuerna och vi kan se gemensamma teman 
som ger en god bild av specialpedagogernas uppfattningar. Vid genomläsning av de 
transkriberade intervjuerna markeras meningsbärande enheter och vi upptäcker att de sista 
intervjuerna inte tillför ny kunskap utan enbart förstärker det som redan setts. Därför anser vi 
att trots det begränsade antalet intervjuer så har vi ett tillförlitligt resultat. När analysen av 
utskrifter av intervjuerna utförs tillsammans upplever vi att det är en styrka att vara två, då ny 
kunskap skapas i samtalen genom gemensamma reflektioner. Det ökar också reliabiliteten då 
utskriften av en intervju kan tolkas olika beroende på olika formuleringar och tolkningar 
utifrån var man satt kommatecken eller punkt (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom 
intervjuunderlaget är litet gör vi inga anspråk på några sanningar utan vill förmedla sju 
specialpedagogers uppfattningar. Vår tillförlitlighet är god, sett i perspektivet att vi avsett att 
undersöka specialpedagogers uppfattningar om kvalificerade samtal och dess betydelse när 
det gäller skolutveckling och detta fick vi del av. 

Vi noterade båda under transkriberingen att under intervjuerna använder vi oss av 
tekniken att tolka, sammanfatta och återberätta vad intervjupersonerna sagt och såsom vi 
tolkar in utifrån vår förförståelse, omformulerar och använder andra begrepp. Det kan finnas 
en risk att genom detta lägga ord i munnen på intervjupersonerna. Under granskning av 
intervjuerna görs bedömningen att det ändå har handlat om att just sammanfatta och 
förtydliga för att säkerställa att vi menar samma sak. Det leder ändå till att reflektera över hur 
vår förförståelse påverkar valet av frågor och tolkningar av svaren. Eftersom vi båda har egna 
erfarenheter av kvalificerade samtal och anser att reflektionen i dessa är viktig för utveckling 
för yrkesprofessionen så är det genom de “glasögonen” som vi ställer de fördjupade frågorna. 
Tillförlitligheten hos oss som intervjuare är relativ god med tanke på att vi förhåller oss till 
och utgår ifrån vår på förhand framtagna intervjuguide. Vi har vår frihet att ställa följdfrågor 
med syftet att fördjupa intervjupersonens svar med cirkulära frågor. Genom att vi som 
intervjuare tolkar och omformulerade under intervjuns gång samt formulerar dessa tolkningar 
för intervjupersonen så kännetecknar det en av kriterierna för kvalitet i en intervju (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vi anser också att det i intervjuerna finns relevanta och fylliga svar från 
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intervjupersonerna samt att intervjufrågorna är korta och vi följer upp svaren med 
fördjupande frågor. Eftersom intervjupersonerna vet att de blir intervjuade av studerande 
specialpedagoger som är yrkesverksamma och arbetar med kvalificerade samtal finns en viss 
maktasymmetri i intervjusituationen. Detta kan leda till att de eftersträvar att ge “rätt” svar 
och känna förväntningar på sig att bekräfta det vi vill höra.  

7.2. Resultatdiskussion 
I inledningen skrivs förförståelsen fram. Studiens syfte är vald utifrån ett intresse för 
kvalificerade samtal som en del av specialpedagogens yrkespraktik och ett antagande att de 
kvalificerade samtalen är ett verktyg att använda som leder till skolutveckling. I 
resultatdiskussionen kommer vi att diskutera de teman vi presenterat i resultatdelen och 
problematisera dessa utifrån forskning, teorier och vår förförståelse.  

7.2.1. Tydliga strukturer för kvalificerade samtal kan leda till skolutveckling 

När det gäller kvalificerade samtal som verktyg för skolutveckling så är specialpedagogerna 
eniga om att de kan se detta. Särskilt tydligt är detta när det sker i form av strukturerade 
skolutvecklingsformer som skolverkets och SPSM:s moduler. Framgångsfaktorer som 
framhålls är att det avsätts tid, är legitimerat av skolledning och att det finns ett tydligt syfte 
med handledningen. Detta är något som styrks av Lendahls Rosendahl och Rönnerman 
(2005) som menar att handledning är en form av kompetensutveckling vilket leder till 
skolutveckling när den individuella utvecklingen sker i grupp. Lendahls Rosendahl och 
Rönnerman (2005) menar också att det är viktigt att synliggöra förväntningar hos pedagoger, 
handledare och skolledning samt att skolledare visar syftet med handledningen. Enligt 
skollagen (2010:800) ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas på skolor med syfte att leda 
till skolutveckling. Det är rektor som ansvarar för att styra och leda detta arbete. 
Specialpedagogerna ser att det finns goda förutsättningar för utveckling både hos individen 
och skolan som organisation genom väl genomtänkta och strukturerade former. Bäst 
utveckling sker när läraren själv tagit initiativ till samtal och detta belyser hur viktigt det är 
att individen känner sig delaktig i skolutvecklingsprojekt, vilket även Holmdal (2011) 
belyser. Han beskriver ett dilemma i att personal ses som okunnig samtidigt som de ses som 
tillräckligt kompetenta för att kunna genomföra förändringar. Om skolutveckling ska få 
genomslag måste den ses som äkta och ärlig av personalen. Studiens resultat bekräftar alla 
dessa delar. 

7.2.2. Elevhälsoteamets kvalificerade samtal spelar roll 

 Elevhälsoteamen i skolan beskriver specialpedagogerna som en viktig arena för kvalificerade 
samtal och utbyte av kunskap. Här menar de kan de olika professionerna reflektera 
tillsammans och specialpedagogens samtalskompetens kan användas. I elevhälsoteamet sker 
kommunikation på olika nivåer och mellan olika yrkesgrupper i systemet skola och här 
klargör också i viss mån skolans ledning hur utveckling av verksamheten ska ske. En 
identifikation av systemets delar för att kunna se helheten samt driva ett arbete mot 
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förändring och förbättring, är ett systemteoretiskt perspektiv att se på elevhälsans arbete. 
Specialpedagogen kan här använda sin kompetens gällande kvalificerade samtal och hjälpa 
elevhälsoteamet att reflektera över verksamheten. Detta kan ske på olika nivåer i systemet 
skola, från elev, förälder och lärarnivå, till att lyfta perspektivet till externa aktörer som BUV, 
SPSM. Öquist (2008) menar att systemteorin kan hjälpa oss att förstå hur kommunikationen 
fungerar i systemet. Utifrån cirkulära frågor kan systemets delar bli synliga och genom detta 
fås förståelse för hur en förändring kan ske. Ahlefeldt Nisser (2014) skriver att 
specialpedagogens roll i skolans förebyggande arbete är viktig, eftersom just kvalificerade 
samtal ses som en utvecklande del i det arbetet. Elevhälsans progression är en betydande del i 
skolutvecklingen anser specialpedagogerna. Det betyder att elevhälsans yrkesprofessioner 
behöver få möjlighet att reflektera regelbundet tillsammans som team för att professionell 
utveckling ska ske. Detta är något som både Olin (2009) och Larsson och Löwstedt (2007) 
menar, att utveckling på individuell nivå inte räcker för att generera skolutveckling. 
Reflektionens betydelse för att få insikter om sitt yrkeskunnande är något som Larsdotter 
Bodin(2017) anser är viktigt för utveckling. Specialpedagogerna ser också en risk med 
handledning, om uppdraget från elevhälsan blir att de ska ut och “handleda” arbetslag där 
någon i elevhälsoteamet upplever det inte riktigt fungerar. Då möts de av misstänksamhet 
från pedagogernas sida och en risk finns att den sortens handledning inte ger gott resultat. 
Specialpedagogerna menar att en efterfrågan på handledning måste finnas för att förändring 
ska ske. Det finns en utmaning i att vara styrande i sin roll som kvalificerad samtalspartner 
samtidigt som den handledde ska få växa och ta plats. Öqvist (2008) poängterar vikten av att 
själv få komma fram till en slutsats eller insikt för att förändring hos individen ska ske. Därav 
vikten av att handledningen är efterfrågad och önskad, vilket även studiens informanter 
menar. 

7.2.3. Det kvalificerade samtalet med lärare leder till skolutveckling 

Resultatet visar att tydliga gemensamma drag finns i de samtal som specialpedagogerna 
beskriver som samtal vilka de tycker leder till någon form av progression. Det ska finnas en 
tydlig struktur, regelbundenhet, ett syfte som har accepterats av alla som deltar och utrymme 
för reflektion. När specialpedagogerna definierar vad kvalificerade samtal är, så kan vi utläsa 
att det finns en medvetenhet om vilken slags samtal man har och att man skiljer på 
rådgivande och kvalificerade samtal. De menar att kvalificerade samtal är en process över tid. 
Detta är något som Åberg (2014) också menar, att i samtal där det finns det utrymme för att 
reflektera i grupp, problematisera frågor och där ett tydligt syfte finns, sker progression. 
Specialpedagogerna hänvisar också till att det finns ett gott stöd när de ska handleda i olika 
utvecklingsprojekt som exempelvis SPSM eller skolverket tagit fram. Ramarna är givna 
vilket gör att strukturen blir tydlig. Reflektion i grupp utifrån kvalificerade samtal leds av 
specialpedagoger. Detta är något som Scherp (2003) tar upp, att det lärande lärare får utifrån 
egna erfarenheter är en viktig del i skolutveckling och att detta sker genom erfarenhetsutbyte 
som sker på ett systematiskt sätt genom exempelvis lärande samtal. Själva syftet med denna 
typ av projekt är att det ska gynna skolutveckling. Eftersom lärare idag ingår i arbetslag har 
synen på skolutveckling förflyttats från individens utveckling till organisationens och lärarens 
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professionella utveckling (Olin, 2009). Utveckling på individuell nivå ger inte skolutveckling 
på ett effektivt sätt menar Larsson och Löwstedt (2007). Det är de yrkesverksammas 
professionella utveckling som leder till skolutveckling och genom kollektiviseringen 
utvecklas professionen menar Olin (2009). Det finns flera internationella studier som påvisar 
att utveckling genom delad erfarenhet gynnar den pedagogiska verksamheten samt betydelsen 
av hur skolledningen ger förutsättningar för detta (Kempen & Steyn, 2016, De Neeve & 
Devos, 2017, Grimes, 2013, McArdle & Coutts, 2010). Detta styrker specialpedagogernas 
upplevelser av att det är lättare att genomföra kvalificerade samtal som leder till utveckling 
då skolledningen är tydlig med syftet och ger specialpedagogerna mandat att utöva sina 
färdigheter som kvalificerade samtalspartners genom handledning.  

  Begreppet handledning som modell för samtal avses planerade samtal som sträcker 
sig över tid samt samtal som är processinriktade för att stödja personal (Larsdotter Bodin, 
2010, Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Handledning har ett visst syfte och det är 
viktigt att syftet för handledningen är klart uttalat (Cederberg-Scheike, 2016). 
Specialpedagogerna har den åsikten att för att ett samtal ska komma på djupet är det viktigt 
med just detta tydliggörande. Vid handledning poängterar specialpedagogerna vikten av att 
man som deltagare i samtalet själv får berätta om sitt dilemma och komma fram till olika 
lösningar. Röster som hördes var att lärare upplever att de fått fler verktyg att använda i sin 
profession och därför ansåg att han blivit en bättre lärare. En annan pedagog uttryckte att det 
hjälper att få sätta ord på det man faktiskt kan och att det kvalificerade samtalet hjälper 
pedagogen att få syn på detta. Detta att få sätta ord på, och få syn på sina värderingar och sin 
kunskap, menar även Handal och Lauvås (1999) är viktigt. I samtalet byggs relationer och 
som samtalsledare är det viktigt att förstå hur relationen mellan handledare och deltagare 
påverkar samtalet. Det är då som utveckling hos deltagarna sker (Björndal, 2017,  Bladini, 
2004). Detta framhåller även våra specialpedagoger och det framkommer tydligt i alla våra 
intervjuer.  

7.2.4. Specialpedagogens roll i systemet skola 

Specialpedagogernas olika roller i verksamheten berörs av många av de specialpedagoger 
som intervjuats. Detta belyses utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där det framgår att som 
yrkesgrupp ingår de i systemet skola och påverkas av de olika nivåerna. Ett tydligt exempel 
är hur de påverkas av skolledarnas inställning till handledning och 
skolutveckling.Specialpedagogerna påvisar betydelsen av rektors roll för att förändring i 
systemet ska kunna ske. Förändringar som sker på arbetslagsnivå eller i ledningsgrupp 
påverkar systemet och därmed skolan. Specialpedagogerna menar att förändring och 
utveckling i systemet kan ske genom kvalificerade samtal på olika nivåer som i EHT, 
arbetslag, med rektor, enskilda lärare och med andra specialpedagoger. För att få en 
förändring av andra ordningen, vilket förändrar hela systemet, behöver man få syn på de olika 
delarna i systemet och hur de påverkar varandra. Detta kan göras genom cirkulära frågor 
(Öquist, 2008). Specialpedagogerna rör sig hela tiden mellan de olika nivåerna i systemet 
vilket kan vara utmanande och problematiskt. Detta är något som specialpedagogerna måste 
förhålla sig till och beskriver det genom att de poängterar vikten av att lyssna in för att förstå 
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behoven samt vilka verktyg de ska använda i sin handledning. Samtidigt poängterar några av 
dem att det också ger dem möjlighet att få inflytande och därmed bidra till förändring. Om vi 
tittar från perspektivet yrkeskompetens så behöver individen olika verktyg beroende på 
erfarenhet och kunskap. Detta är något som specialpedagogerna behöver förhålla sig till och 
de uttrycker detta genom att säga att de behöver” lyssna in” var personen befinner sig. Detta 
för att veta vad personen de möter behöver. Dreyfus och Dreyfus (2004) har beskrivit olika 
steg i utveckling. Det är många steg från nybörjare till mer erfaren och från att behovet kan 
vara att få väldigt tydliga instruktioner, något som kan liknas som rådgivande samtal, till att 
vara kompetent där man har mer nytta av att få reflektera över den kunskap och erfarenhet 
man har.  

7.2.5. Kvalificerade samtal som process med hjälp av reflektion  

Reflektion är också något som tas upp i samband med kvalificerade samtal, både av 
specialpedagogerna som blev intervjuade samt i litteratur och forskning. I intervjuerna 
framkom att specialpedagogerna ansåg att utan reflektion blev det ingen utveckling och utan 
detta tyckte inte specialpedagogerna att det kunde kallas för ett kvalificerat samtal. För att 
möjliggöra reflektion i samtal ansåg de också att det krävdes flera samtal, en process, där 
deltagaren eller deltagarna reflekterade själva mellan träffarna. Nilsson (Nilsson i Blandini & 
Naeser, 2012) menar att kvalificerade samtal är en individuell och kollektiv arena för 
yrkesutveckling. Cederberg-Scheike(2016) menar också att människor lär tillsammans med 
andra och därför kan handledning i grupp vara utvecklande för skolans arbetslag. 
Specialpedagogerna berättar att de använder sig av utforskande och djuplodande frågor för att 
stimulera till reflektion. Att tillsammans med andra reflektera för att få syn på egen kunskap 
och problematisera genom frågor är en framgångsrik väg att gå för att utveckla 
yrkeskompetens. Detta styrks av många olika undersökningar som gjorts (Ahlberg m.fl.2002, 
Wlodarczyk, Somma, Bennet & Gallagher, 2015, Mantei & Kervin, 2011). Undersökningarna 
påvisar nödvändigheten av att reflektera tillsammans på ett regelbundet och strukturerat sätt 
för att professionsutveckling ska ske. När reflektion sker systematiskt och på ett strukturerat 
sätt ger den mer effekt. Detta visar Antoniuo m.fl (2011) i sin studie genom en 
reflektionsloop och den kan jämföras med våra intervjuade specialpedagogers sammanlagda 
erfarenheter av hur de anser att processen för kvalificerade samtal ser ut (se figur 2). I denna 
process ingår också att bygga goda relationer, vilket våra intervjuade specialpedagoger anser 
är en viktig ingrediens för att reflektion och utveckling ska ske. Ford (2006) menar att 
professionsutveckling sker genom interaktivt lärande tillsammans. Man reflekterar utifrån 
verkliga dilemman och för att detta ska kunna fungera så krävs goda relationer, ett gott klimat 
som tillåter kritiska reflektioner samt tydliga roller mellan chefer och handledare. Detta 
återkommer våra specialpedagoger till många gånger, nämligen relationens och ledningens 
betydelse för professionsutvecklingen på skolan. 

 Genom att specialpedagogen lyssnar in för att kunna välja rätt verktyg och ställer 
utmanande frågor leder det till reflektion, både enskilt och tillsammans (Åman, 2006, 
Larsdotter Bodin, 2010). I processen ingår det hela tiden att bygga relation för att kunna 
känna trygghet och därmed kunna fördjupa samtalen. Speglingar är något som Larsdotter 
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Bodin (2010) tar upp, vilka har visat sig vara effektivt för att bekräfta den man samtalar med. 
Det kan vara ett sätt att visa att man lyssnat in den andre. Larsdotter Bodin (2017) anser att 
samtalsledare behöver skapa ett förtroendefullt klimat i samtalen och vara medveten om den 
asymmetri i maktförhållanden som kan finnas. Detta klimat skapas genom lyssnande och 
fördomsfri hållning. Även Sahlin(2005) anser att asymmetri i relationen kan bli ett dilemma 
då en god relation ska upprätthållas samtidigt som specialpedagogen bör ställa utmanande 
frågor för att möjliggöra utveckling hos individen.  

 Under utbildningen i kvalificerade samtal på specialpedagogprogrammet anser vi att 
det förmedlas att deltagarna efter avslutad utbildning ska kunna arbeta som handledare och 
kvalificerade samtalspartners gentemot vilka grupper som helst och att rollen som 
samtalsledare inte kräver varken expertkunskap om yrket eller tidigare relationer till den eller 
de man samtalar med. Detta kan tyckas motsäga det resultat som studien presenterat. De 
specialpedagoger som intervjuats i studien är alla verksamma på grundskolor och har en 
annan roll än en handledare som kommer in som en objektiv handledare i en grupp eller med 
en enskild person. De har i de allra flesta fall redan en relation med den/ de som de har 
kvalificerade samtal med och ger uttryck för att ju bättre relationen är desto större effekt kan 
de se av samtalen och tvärtom. I de fall där relationen fått sig en törn är utgången av och 
utvecklingen efter samtalen inte lika lyckosam enligt specialpedagogerna. Inom förskolan är 
det vanligare med specialpedagoger som kommer in som externa konsulter och handleder 
personal. Det skulle vara intressant att genomföra en studie där och se hur de tänker kring 
vikten av goda relationer.  

Rådgivande samtal anser specialpedagogerna handlar om att man ska ge färdiga råd 
och då finns förväntningar att specialpedagogen är “experten” som kan mer och därmed sker 
ingen reflektion. Åberg (2014) tar upp att trots att man inte har expertrollen i samtal så måste 
man ändå vara medveten om att det är ett asymmetriskt maktförhållande mellan handledare 
och den handledde. För en professionell handledare är det därför viktigt att förutom att ha god 
utbildning och erfarenhet av handledning, även kunna reflektera över etiska aspekter som 
handledare. Det finns också inom skolan olika traditionella synsätt på handledning och detta 
kan vara en orsak till att specialpedagogerna ofta upplever att de ska kunna svara på frågor 
och ge färdiga lösningar på olika problem som lärarna vill ha hjälp med. Specialpedagogerna 
upplever att denna form av handledning förväntas av dem från lärarna, men det är inte den 
sortens handledning de vill ge då den inte ger något djup eller reflektion.Trots detta ger de 
ibland tips och råd för att bemöta ett behov som finns. Detta kan vara ingången till en mer 
reflekterande och fördjupande process, vilket i så fall förutsätter att de följer upp med fler 
samtal med läraren.  

7.3. Avslutande reflektioner 
Vår ingång i det här arbetet var vårt stora intresse för kvalificerade samtal. Vi hade en bild av 
att man med kvalificerade samtal som verktyg skulle kunna bidra till skolutveckling på olika 
nivåer. Det gläder oss att det så tydligt framgår att samtliga specialpedagoger vi intervjuat 
också ser samtalet som en stor och viktig del av arbetet. De berättar att de samtalar med 
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många olika aktörer och att samtalen har olika karaktär. Deras egen roll i samtalen varierar 
och det påverkar även hur de refererar till och pratar om innehållet i samtalen. De agerar 
bollplank, rådgivare, experter, handledare, diskussionpartner, tillrättavisare och 
samtalsledare. De drivs alla av ett intresse för samtal. Det finns en stor medvetenhet kring 
vilka typer av samtal de genomför och att alla inte ryms inom ramen för kvalificerade samtal. 
Det var inte bara rollen i samtalen som specialpedagogerna lyfte fram utan också vilken roll 
de har i systemet skola. Det fanns en gemensam upplevelse av att man var en del av systemet 
men att man hade svårt att finna tillhörighet till andra inom systemet utifrån att man ofta var 
ensam i sin roll. Relationskompetens verkar vara viktigt för samtliga specialpedagoger, då de 
alla lyfter fram vikten av att skapa goda relationer både i samtalen och i systemet skola för att 
möjliggöra kvalificerade samtal som leder till utveckling.  

Utifrån den studie vi genomfört öppnar sig flera möjligheter för fortsatta studier. Då 
specialpedagogerna så tydligt efterfrågar skolledarnas mandat för att kunna genomföra samtal 
skulle det vara intressant att undersöka hur skolledare tänker kring kvalificerade samtal och 
vilken koppling till skolutveckling de kan se utifrån det. Likaså skulle det vara intressant att 
intervjua lärare för att ta reda på vilken utveckling de upplever i sin profession utifrån de 
kvalificerade samtal de har med specialpedagoger. Vi kan också se att specialpedagogerna 
upplever att det finns en diskrepans i förväntningarna på vad samtalen ska innehålla och leda 
till mellan dem själva och lärarna. Detta skulle det också vara intressant att titta på ytterligare. 
En annan intressant studie skulle kunna vara att utforska specialpedagogernas roll i systemet 
skola. Är den bild vi har lyft fram, att specialpedagogerna i viss utsträckning är en isolerad ö i 
systemet, sann för specialpedagoger generellt? Vad innebär i så fall det för specialpedagogens 
handlingsutrymme och arbete? Vi har fått svar på de frågeställningar vi hade, men också fått 
många nya frågor vi skulle vilja få svar på.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från specialpedagogutbildningen på Mälardalens Högskola som nu gör 
vår sista termin där vi ska skriva vårt självständiga arbete i specialpedagogik. 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur du använder dig av professionella samtal som 
verktyg i ditt yrke som specialpedagog. I vår utbildning har stort fokus lagts på kvalificerade 
samtal och vi anser det vara en viktig del i vårt yrke som specialpedagoger. Vi har sett att 
det fortfarande saknas forskning som berör specialpedagogernas syn på hur de kan 
använda sig av samtalet som verktyg för utveckling av verksamheten samt hur 
specialpedagogers kunskap i samtalsteknik används i våra verksamheter. Därför vill vi gärna 
intervjua dig för att belysa detta. 
 
Intervjun kommer att ta ca 1 timme. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vilket innebär att deltagande i intervjun är frivilligt och du som deltagare har rätt att 
avbryta när som helst. All information anonymiseras och resultatet kommer endast att 
användas i forskningsändamål. Vi hoppas du har möjlighet att delta i vår forskningsstudie. 
Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta oss eller vår handledare, Ulrika 
Larsdotter Bodin, tel. 0736621415 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Pernilla Malmström 
pernillama71@gmail.com 
tel. 0708940403 
 
Ylva Flood 
floodylva@gmail.com 
tel. 0705256283 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Vad har du för utbildning? När avslutade du din utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 
 
Hur mycket erfarenhet har du av att genomföra kvalificerade samtal? 
 
Kvalificerade samtal 
Beskriv de samtal du genomför i ditt arbete. 
 
Om vi fokuserar på de samtal som du har med personal, hur skulle du beskriva dem? 
 
Vilka egna reflektioner gör du kring dessa samtal? 
 
Möjliga följdfrågor:  
Hur skulle du kategorisera de samtal du har? 
Vilken typ av samtal har du mest av? 
När du har samtal som har karaktären handledning, hur brukar du planera och genomföra 
dem? 
Av vem får du uppdragen att genomföra samtalen? 
Vilka förväntningar har uppdragsgivaren på dig som handledare? 
Har du schemalagd tid för kvalificerade samtal? 
Har du samtal i grupp eller med enskild pedagog? 
Hur upplever pedagogen/erna samtalen ni har? 
Vilka förväntningar har du på pedagogen/erna du handleder? 
 
Utveckling genom samtal 
Hur tänker du kring att kvalificerade samtal kan leda till utveckling? 
 
Vilken utveckling kan du se som en följd av de samtal som du genomfört? 
 
Vilka egna reflektioner gör du kring kopplingen mellan de kvalificerade samtal du genomfört 
och den utveckling som följt av dem? 
 
Möjliga följdfrågor: 
Hur definierar du skolutveckling? 
På vilka olika nivåer kan utveckling ske utifrån de kvalificerade samtalen? 
Vilken roll har du när det gäller skolans utveckling? 
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