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Syftet med studien är att öka kunskapen om hur olika yrkesgrupper inom skolan och förskolan 

uppfattar handledning, vad de förväntar sig att handledningen ska ge samt vilka 

förutsättningar de uppfattar är viktiga för arbetet med handledning. För att undersöka detta 

syfte har kvalitativa intervjuer gjorts med informanter från tre yrkesgrupper. Dessa intervjuer 

har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Studien har tre teoretiska 

utgångspunkter; de specialpedagogiska perspektiven, teorier om handledning och Abbotts 

professionsteori. 

 

Resultatet visar att det finns skillnader i hur yrkesgrupperna uppfattar handledning och vilka 

förväntningar de har på handledningens form, syfte och innehåll. Fem viktiga förutsättningar 

som yrkesgrupperna uppfattar som viktiga för att handledning ska kunna bli ett verktyg i 

arbetet med att möta olika barns olika behov identifieras.  

 

Studien visar att en viktig förutsättning för arbetet med handledning är att det avsätts mer tid 

till handledning så att man kan få till en kommunikation mellan aktörerna där man tydliggör 

syftet med handledningen, vilken handledningsmodell som kommer att användas samt vilka 

förväntningar man har på varandra och på handledningen. Detta kan leda till att man vidgar 

synen på barns olikheter.  
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1. Inledning  

Vilka verktyg finns det ute på våra skolor och förskolor för att kunna möta barns olika behov?  

I examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) framgår det att vi efter vår 

utbildning bland annat ska ha en ”fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”. Dessa 

kvalificerade samtal benämns fortsättningsvis som handledning. I alla de utbildningar till 

specialpedagog som går att finna på studera.nu ingår någon form av utbildning i kvalificerade 

eller handledande samtal.  

 

Sundqvist (2012) menar att det behövs ett nytänkande för att kunna möta elever under 

inkluderande former. Man behöver stärka samarbetet mellan vuxna kring barnen och 

specialpedagogisk handledning är en av många arbetsformer för att nå detta. Samtidigt menar 

Näslund (2004) att handledning inte är ett entydigt begrepp då det har vuxit fram genom olika 

yrken och skapat olika traditioner. Han menar att det därför blir svårt att ”orientera sig i 

litteratur om handledning” (s. 15) vilket påverkar de som ska få eller bedriver handledning. 

Det kan bli förvirrande då det inte finns en klar begreppsförklaring och en tydlig avgränsning 

kring begreppet handledning.  

 

Vi har under många år varit verksamma som både förskollärare och lärare inom både 

förskolan och grundskolan. Genom åren har vi träffat många barn och elever som ansetts, av 

oss eller av andra, behöva extra stöd i den verksamhet de ingår. Ibland har vi känt en stor 

frustration över hur vi ska kunna möta dessa barn på ett bra sätt. Vid några enstaka tillfällen 

har vi fått handledning som ett led i att kunna bemöta barnen och förändra vårt arbets- och 

förhållningssätt. Oftast har vi upplevt att vi varit i ett skede då det känts akut och att 

handledningen mer handlat om en brandkårsutryckning. Bladini (2004) säger att hon ofta i 

handledarrollen fått komma ut till arbetslag som fastnat i sitt arbete kring ett visst barn. De 

erfarenheter vi, som pedagoger, har av handledning överensstämmer med Bladinis yttrande, 

då vi sällan fått handledning i ett förebyggande syfte.  

 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2000) konstaterar i sin studie om handledning att arbete 

med handledning påverkas av olika dilemman; legitimitetsdilemmat, förankringsdilemmat 

och förväntningsdilemmat. Det är många olika saker att ta hänsyn till i arbetet med 

handledning; de personer som berörs av handledningen, från ledning till pedagoger, kan ha 

olika uppfattning om handledningens syfte och utformning, något som eventuellt skulle kunna 

påverka handledningens utfall.  

 

 Handledning kan anta många skepnader, som till exempel formell handledning på avsatt tid 

och informell handledning på raster. I Sundqvists (2012) studie framkom det att 82 procent av 

de tillfrågade speciallärarna menade att oplanerad handledning under raster var den vanligaste 

typen av handledning. De uppgav att detta skedde dagligen eller varje vecka. Vissa av lärarna 

menade att det var svårt att hitta tid för inplanerad handledning och man istället använde sig 

av rasterna. 
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Eftersom handledning är ett väldigt komplext begrepp blir det ibland otydligt, dels vad 

handledning är, vilka förväntningar som finns på handledningen samt vad den ska leda till. Vi 

tycker det är märkligt att det finns så pass lite forskning kring de olika berörda 

yrkesgruppernas uppfattningar om handledning, vad det kan innebära och vad det ska uppnå, 

eftersom detta utgör viktiga förutsättningar för handledningen och dess utförande. Om 

skolledare, pedagoger och specialpedagoger inte har en samsyn på handledning, och att tid till 

handledning inte prioriteras, kan detta bli ett hinder för att handledningen känns givande och 

det kan då bli svårt att hitta former för handledning där alla får sina förväntningar uppfyllda.  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för den teoretiska ram som studien bygger på samt redovisas en 

forskningsöversikt. 

2.1 Teoretisk ram 

Studiens teoretiska ram har tre utgångspunkter; de specialpedagogiska perspektiven, i vilka 

barnsynen är framträdande, teorier om handledning, där olika modeller för handledning 

redovisas, och Abbotts (1988) professionsteori, vilken handlar om olika yrkesgruppers 

stridande och förhandlande med varandra för att få kontroll över ett kunskapsfält.  

2.1.1. Specialpedagogiska perspektiv 

Historiskt sett finns det många olika sätt att se på barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogik, men forskningen är överens om två av de mer grundläggande synsätten; ett, 

där man ser barnet som bärare av problemen, och ett annat, där man ser på miljön och sociala 

faktorer i förhållande till barnet. Dessa två synsätt har i forskningen givits en mängd olika 

namn. Givetvis finns det skillnader mellan de olika perspektiv som förlägger problemet på 

barnet och de som ser att omgivningen påverkar barnets svårigheter. Ahlberg (2007) beskriver 

dem som individinriktat perspektiv och deltagarperspektiv. Det individinriktade perspektivet 

försöker hitta förklaringen till problemen hos individen, medan deltagarperspektivet försöker 

se vilka hinder som finns för att eleven ska kunna delta i undervisningen. I denna studie 

benämns de olika perspektiv som framkommer som det individinriktade perspektivet och 

deltagarperspektivet.  Sundqvist (2012) menar att när det individinriktade perspektivet ligger 

till grund för specialpedagogiska lösningar handlar det om att åtgärderna riktas rakt mot 

eleven. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver de olika perspektiven med 

termerna kategoriskt och relationellt perspektiv. Bladini (2004) säger att i de perspektiv där 

svårigheter talas om som något som finns i relationen till miljön behöver lösningarna vara mer 

övergripande och långsiktiga.  Enligt Ahlberg (2007) har båda dessa synsätt fått stark kritik 

eftersom de anses vara för förenklade för att kunna beskriva något så komplext som 

specialpedagogik.  

 

Nilholm (2006) försöker komma tillrätta med problemet genom att föreslå ett tredje 

perspektiv, dilemmaperspektivet, i vilket han menar att när man å ena sidan ska förse alla 

barn med samma sak samtidigt och man å andra sidan ska ta hänsyn till varje barns 

individuella behov så uppstår en mängd olika dilemman. Nilholm (2005) menar att det 

dessutom blir problematiskt då barns olikheter ses utifrån beteckningar som något värderande 
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eller bara utifrån olikhet. Barn ska inte jämföras med och bedömas utifrån andra. Samtidigt är 

vår kultur uppbyggd kring dessa likhetsgranskningar. Han menar att detta leder vidare till hur 

man ska förhålla sig till det man ser. Ska man kompensera kring eleven och göra något som 

blir annorlunda i förhållande till normaliteten eller blir det bättre att inte göra någon 

särlösning utan låta individen ta del av den vanliga verksamheten.  

 

Clark, Dyson och Millward (1998) beskriver the psychomedical paradigm som ett synsätt 

präglat av naturvetenskap, medicin och psykologi och the post-positivist paradigm som ett 

synsätt som på många sätt försöker ta avstånd från det psykomedicinska synsättet genom att 

inte se problem som ett karaktärsdrag hos barnen utan som en produkt av sociala processer. 

Problemen uppstår alltså i vissa sociala sammanhang, och om dessa sammanhang förändras 

skulle problemen kunna mildras.  

 

Bladini (2004) menar att i dilemmaperspektivet finns inga färdiga lösningar utan här krävs 

ständiga ställningstaganden utifrån de svårigheter som uppstår. Trots detta framkom det i 

Hjörne och Säljös (2008) studie om elevhälsan att det kategoriska perspektivet, att förlägga 

problemet hos individen, var dominerande inom elevhälsoteamet.  

 

I Sundqvists (2012) studie framkom det att lärare och speciallärare ansåg att elevfokus var 

ofrånkomligt och naturligt i den specialpedagogiska handledningen. Det blev legitimt att ha 

eleven i fokus. Hon menar att lärarnas beskrivningar överensstämmer med ett individinriktat 

perspektiv på de svårigheter barn visar. Nilholm (2005) anser att specialpedagogik utgår ifrån 

områden som diskrepans, marginalisering och annorlundaskap eftersom detta är 

specialpedagogikens kärna och i och med detta blir det svårt att utgå ifrån en neutral 

utgångspunkt.  

 

Eftersom synen på barns svårigheter kan påverka hur aktörerna ser på handledningens syfte, 

innehåll och utgångspunkt blir de specialpedagogiska perspektiven en viktig grund för att 

tolka studien. 

2.1.2. Teorier om handledning 

Begreppet handledning är komplext och kan innefatta många olika tolkningar. ”Rådgivning, 

vägledning, konsultation och supervision är ord vars betydelser ligger nära varandra – och 

handledningsbegreppet” (s. 31-32) säger Lauvås och Handal (1993) och menar att de försök 

som gjorts i att begränsa själva begreppet handledning inte har lyckats särskilt bra. Åberg 

(2009) menar att det finns flera olika anledningar till att handledningsbegreppet är så pass 

otydligt. Hon hänvisar till Lauvås och Handal, som menar att det finns en mängd olika 

traditioner kring handledning, vilket har bidragit till att begreppet fått så många olika 

innebörder. De menar också att det finns ett revirtänkande bland de olika professioner som 

anser sig ha rätt att använda sig av begreppet handledning.   

 

Idol och West (1987a) och Näslund (2004) menar att en möjlig definition av handledning är 

att det är själva processen då handledaren hjälper den handledde med något som rör en tredje 

part, för vilken den handledde har ansvar. Sammanfattningsvis menar Idol och West (1987a) 
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att handledning är ett interaktivt trevägsförhållande mellan handledaren, den handledde och 

dennes klient. Vidare menar Näslund (2004) att det gemensamma i all handledning är att den 

handledde ska erbjudas möjlighet till utveckling och lärande. Om Idol och Wests (1987a) och 

Näslunds (2004) definitioner av handledning appliceras på skolans och förskolans värld skulle 

specialpedagogen kunna ses som handledare, pedagogen som den handledde och 

eleverna/skolverksamheten som den handleddes klient. Meningen med handledningen blir då 

att hjälpa pedagogen med något som rör eleverna/skolverksamheten.  

 

I forskningen kan man finna två dominerande handledningstraditioner. Sundqvist (2012) 

kallar de två traditionerna för den föreskrivande handledningen och den icke-förskrivande 

handledningen. Hon menar att olika handledningstraditioner och handledningsmodeller kan 

sättas in inom ramen för dessa. Där skulle den föreskrivande handledningens fokus vara att 

handledaren ger råd utifrån sin expertkunskap, medan den icke-föreskrivande handledningen 

syftar till att handledaren ska leda den rådsökande i att finna kunskap genom reflektion över 

sitt eget handlande och alltså i hög grad involvera den handledde i själva 

handledningsprocessen.  

 

Bladini (2004) kallar de olika sätten att styra handledningssamtal på för första ordningens 

observation och andra ordningens observation. Bladini (2004) menar vidare att om 

specialpedagogen har barnet som utgångspunkt i samtalet kan detta leda till att man befäster 

synen på svårigheter snarare än att det vidgar pedagogernas syn. Då riskerar man att hamna i 

en cirkel runt barnet och dess svårigheter snarare än att man kan inta andra perspektiv.   

 

I Sundqvist (2012) studie använde hon det föreskrivande och det icke föreskrivande 

perspektivet för att försöka tolka lärares uppfattningar av handledning i en specialpedagogisk 

kontext. Hon fann att den specialpedagogiska handledningen i ”konsultativa samtal” var mest 

framträdande medan de ”reflekterande samtalen” var mindre förekommande. Samtidigt 

framkom det att dessa två tidigare tolkningar inte räckte till för ge uttryck åt lärarnas 

beskrivningar av handledning i en specialpedagogisk kontext. Hon lyfte därför ett tredje 

perspektiv som hon kallar det kollaborativa perspektivet, vilket handlar om att en 

specialpedagogisk handledning även innehåller en typ av ”samarbetande samtal”. Detta 

innebär att den eller de pedagoger som möts i ett handledande samtal tillsammans med 

specialpedagogen samarbetar utifrån att se på eleven i den kontext denne befinner sig. 

Deltagarna delar sina kunskaper, utifrån respektive kompetens, istället för att 

specialpedagogen blir experten som ger råd. Även Tysinger, Tysinger och Diamanduros 

(2009) skriver om det kollaborativa perspektivet (collaborative approach), vilket innebär att 

den handledde är med och påverkar både innehåll och process i större utsträckning än i någon 

annan inriktning. En slutsats som framkom i Sundqvists (2012) studie är att de tre olika 

perspektiven, det föreskrivande, det icke-föreskrivande och det kollaborativa, borde innefattas 

och utvecklas i den handledning som är av specialpedagogisk art. 

 

Fruggeri (2002) som har forskat inom området familjeterapi menar att det finns två sätt att se 

på handledning. The constructivist approach och the constructionist approach. Det första 

perspektivet handlar om att människor tolkar sina egna erfarenheter och agerar i enlighet med 
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olika förbehåll och tankar. Dessa förbehåll och tankar handlar om vilken position de har i 

interaktionen med andra människor och om vilka tidigare erfarenheter de bär med sig. Det 

andra synsättet flyttar perspektivet från individen till språket, och menar att det är genom 

språket som sociala världar skapas. Mening skapas inte individuellt utan genom 

kommunikation och språk, genom att förhandla olika beteendens betydelse och sambestämma 

roller och relationer. Mening skapas alltså genom kognitiva processer enligt the constructivist 

approach och genom sociala processer enligt the constructionist approach. Hon väljer att se 

dessa två synsätt som förenade och samarbetande, istället för att ställa dem mot varandra. Hon 

menar genom att se på handledning utifrån båda synsätten samtidigt kan handledning 

beskrivas på en dubbel nivå, både genom att mening är en individuell konstruktion och genom 

att mening är en samkonstruktion. Det blir tydligt att handledarens roll i själva 

handledningssituationen är viktig, men att det även är frågan om ett samspel mellan 

handledare och handledd, och för att handledningen ska bli lyckad måste detta samspel 

fungera.  

 

Då denna studie undersöker de olika yrkesgruppernas uppfattningar och tankar om 

handledning, trots att det är ett komplext begrepp, blir det intressant att se vilka olika 

handledningsmodeller som finns. Dessa modeller kan ju också präglas av synen på barns 

svårigheter vilket påverkar vilken handledningsmodell som uppfattas som lämplig. 

 

2.1.3 Abbotts professionsteori 

Till skillnad från hur man tidigare sett på yrkesgrupper, som oberoende av varandra och 

experter inom sina områden, menar Abbott (1988) att yrkesgrupper faktiskt är beroende av 

varandra och att de samexisterar och samarbetar kring gemensamma arbetsuppgifter. Abbott 

(1988) säger att gruppers legitimitet och kontroll över klienter och uppgifter förändras med 

tiden. Det handlar om gruppernas jurisdiktion, det vill säga en slags legitimitet att utföra olika 

arbetsuppgifter. Han pratar om ett system där olika yrkesgrupper är inblandade och tävlar mot 

varandra, där yrkesgrupper antingen vinner eller förlorar legitimitet gällande vilka fält de har 

jurisdiktion över.  En grupp kan ha full jurisdiktion över ett fält, samtidigt som de behöver 

underordna sig en annan grupp i ett annat fält. Om en yrkesgrupp både har rätt att definiera 

och lösa alla problem de stöter på inom deras yrkesfält har gruppen full jurisdiktion. Olika 

yrkesgrupper kan anse sig ha jurisdiktion över ett fält och då uppstår en förhandling kring 

detta. Denna förhandling påverkas av övriga gruppers åsikter kring vem som bör ha 

jurisdiktion över fältet, samt av allmänhetens åsikter kring detsamma. Den grupp som vinner 

förhandlingen vinner jurisdiktion över området. Yrkesgrupperna är inte alltid homogena. 

Vissa intressen delas med yrkesgruppen medan andra intressen är individuella och kan hamna 

i konflikt med yrkesgruppens intressen.  

 

Då studien syftar till att undersöka olika yrkesgruppers uppfattningar om och förväntningar på 

handledning används Abbotts (1988) professionsteori i förståelsen av detta. Då 

specialpedagoger är underställda skolledare i skolans och förskolans system, och då en av 

specialpedagogernas arbetsuppgifter är att handleda pedagoger, vilka tillhör en tredje 

yrkesgrupp och då dessa tre yrkesgrupper arbetar mot samma mål blir det intressant att se hur 
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dessa olika yrkesgruppers uppfattningar om handledning påverkar både varandra och 

handledningens utformning.  

 

2.1.4. Sammanfattning av den teoretiska ramen  

Genom att använda den teoretiska ramen synliggörs hur de olika yrkesgruppernas 

förväntningar på handledning kan påverkas av deras syn på barns svårigheter och vilka olika 

handledningsmodeller som de anser lämpliga, samt hur de olika yrkesgruppernas jurisdiktion 

påverkar förutsättningarna för att arbeta med handledning. Skolledarna har jurisdiktion över 

hur verksamheten bedrivs, vilket innefattar prioriteringar utifrån deras uppfattningar av 

handledning som ett verktyg. Pedagogerna ger specialpedagogen jurisdiktion i handledning 

genom att ge denne mandat att styra samtalen. Specialpedagogen är därför beroende av de 

andra två yrkesgruppernas uppfattningar. 

2.2. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning, både svensk och internationell, kring tre olika 

rubriker; uppfattningar om handledning, förväntningar på handledning samt förutsättningar 

för handledning. I det första avsnittet presenteras forskning kring begreppet handledning och 

konstaterar att det är ett komplext begrepp som kan ha olika innebörd. I det andra avsnittet 

presenteras forskning kring olika förväntningar på handledning och hur dessa förväntningar 

kan påverka uppfattningen av själva handledningen. Avslutningsvis presenteras den nya roll 

som vuxit fram på senare år där specialpedagogens handledande uppdrag blir mer 

framträdande, hur viktig handledarens roll är samt vikten av att få stöd från ledningen kring 

det handledande uppdraget.  

Det finns inte särskilt mycket forskning kring de olika berörda yrkesgruppernas uppfattningar 

om handledning som bedrivs av specialpedagog och dess påverkan på handledningen. Studien 

har utgått från den forskning som hittats inom området, och via den forskningens 

litteraturlistor har vi sökt oss vidare. Detta har resulterat i forskning kring enskilda eller två 

yrkesgruppers uppfattningar om handledning som bedrivs av specialpedagog samt olika 

yrkesgruppers uppfattningar och förväntningar om extern handledning inom skolväsendet 

men som har en annan utgångspunkt än den specialpedagogiska. 

 

2.2.1. Uppfattningar om handledning 

I USA finns det många olika modeller för handledning. Dessa modeller grundar sig antingen 

på det föreskrivande perspektivet, det vill säga, de har en mer konsulterande funktion och 

fokus kan lätt hamna på barnet, eller på det icke-föreskrivande perspektivet, det vill säga, de 

har en mer reflekterande funktion med fokus på pedagogen och dennes förhållningssätt. 

Sheridan, Welch och Orme (1996) har mätt effekten av handledning genom att jämföra 

elevers prestationer och studieresultat med lärarnas uppfattning av hur effektiv handledningen 

är. I sin studie konstaterade Sheridan et al. (1996) att den form av handledning som lärarna 

ansåg vara effektivast var en form av handledning som innehöll rådgivande moment och 

grundade sig på den föreskrivande handledningen. Denna modell av handledning visade sig 

även ha störst påverkan på elevernas prestationer.  
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Tysinger et al.(2009) konstaterade att lärare föredrog den form av handledning som både gav 

innehåll och process. Det framkom att när handledaren bara arbetade med processen innebar 

det att handledaren försåg den handledde med ett forum och en lös struktur för att bearbeta 

sina idéer. De handledda föredrog att handledaren lade till innehåll i handledningsprocessen. 

Detta innebär att lärare uppskattar återkoppling, tolkningar och idéer från handledaren, något 

som är förenligt med det kollaborativa perspektivet. 

 

Gutkin (1996) har gjort analyser av handledares och handledda personers samtal för att söka 

finna mönster för ledarskap och kontroll, samt se förhållandet mellan dessa mönster och 

handledningens effektivitet. Han konstaterade då att det oftast var handledaren som tog det 

första initiativet till vad som skulle diskuteras. I det vidare samtalet var det oftast den 

handledde som hade mest talutrymme, ca två tredjedelar, vilket kan tyda på att de har stor 

möjlighet att påverka själva samtalet och dess innehåll. Detta, menade Gutkin (1996), skulle 

kunna betyda att handledningens utfall underlättas av att både handledare och klient 

tillsammans styr över innehållet, men att bara handledaren styr över själva 

handledningsprocessen.  

 

Bladini (2004) menar att den handleddes talutrymme varierar beroende av vilken 

handledningsmodell som bedrivs. Vid en första ordningens observation, som är mer 

rådgivande kring hur pedagogers handlande skulle kunna förändra ett barns situation, har den 

handledde mindre talutrymme än specialpedagogen. Vid en andra ordningens observation, 

som mer syftar till att få pedagogerna att reflektera och själva komma med frågor och 

funderingar, har den handledde större samtalsutrymme och specialpedagogens fokus är mer 

riktat mot att styra själva samtalet och att vägleda den handledde i dennes reflektioner.  Hon 

konstaterade att den första ordningens observation var vanligast förekommande i hennes 

studie och att handledningens uppdrag ofta var otydligt vid dessa tillfällen. Hon fann att inom 

första ordningens observation kunde handledningssamtal om förändring mer handla om råd, 

då pedagogers handlande skulle förändra ett barns situation. Det framkom att i dessa samtal, 

som framförallt handlade om barnet så uppfattades inte pedagogerna inkluderas i 

problematiken. Specialpedagogen agerade ofta som expert och försökte få till förändring 

genom att utifrån sina egna föreställningar kring vad som var bäst för barnet tala om vad 

pedagogerna skulle göra. Lösningar på det som pedagogerna beskrev söktes oftast utifrån 

barns utveckling. Inom andra ordningens observation använde specialpedagogerna 

handledningen mer som reflektion i ett försök att vidga pedagogernas perspektiv om de 

beskrivna svårigheterna. Här var det inte självklart att barnet var i fokus. Oftast riktades 

samtalen mot pedagogen och problemet prövades utifrån olika perspektiv. Det verkade oftast 

inte vara lösningen utan snarare att få igång pedagogernas tankar som blev viktigt. Det 

framkom i studien att det var den första ordningens observation som var det dominerande 

sättet att handleda på. 

 

Sundqvist (2012) fann dock att det konsultativa samtalet inte var problemfritt. Dels kunde 

lärarnas höga förväntningar på vad specialläraren med sin expertis skulle ge, vara svårt att 

leva upp till. En annan nackdel som också framkom var, att eftersom man i dessa samtal hade 
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stort barnfokus, bibehölls det individinriktade perspektivet på barns svårigheter. Hon drar 

slutsatsen att det stora elevfokus som framträder betyder att det individinriktade perspektivet 

på elevers svårigheter lever kvar i den finlandssvenska läraren. Sundqvist (2012) hänvisar i 

sin studie till Kirkebaek, som menade att handledning som förefaller ta sin utgångspunkt i 

expertkunskap tenderar att överensstämma med individperspektivet på svårigheter. 

2.2.2. Förväntningar på handledning  

Genom forskningen blir det tydligt att förväntningarna på, och uppfattningarna om, 

handledning skiljer sig mellan olika personer och att detta får konsekvenser för hur själva 

handledningen upplevs. Åberg (2009) beskriver i sin avhandling Skolledares perspektiv på 

grupphandledning de många olika föreställningar angående vad handledning är, som hon har 

stött på under sitt yrkesutövande. Här listar hon allt ifrån gemensam reflektion till en 

möjlighet att klaga på ledningen. Hon konstaterar även att det är viktigt att tillsammans med 

de personer som ska få handledning bringa reda i vilka önskemål och förväntningar gruppen 

har på handledningen för att se om detta överensstämmer med det som handledaren kan 

erbjuda, för att på så sätt undvika att gruppen blir missnöjd med handledningen. Bladini 

(2004) tar i sin studie upp att de vanligaste förväntningarna man hade på handledningens 

utfall var att förbättra barns situation.   

 

Tysinger et al. (2009) har studerat lärares förväntningar på handledning genom att låta lärare 

beskriva sina personliga uppfattningar om hur de anser att handledningssituationer bör vara 

och sedan titta på videoinspelningar av handledningssessioner. Där framkom det att de lärare 

som såg på inspelningar som stämde överens med deras personliga uppfattning graderade 

handledarens skicklighet högre än de personer som såg inspelningar som inte stämde överens 

med deras egen uppfattning. Vidare konstaterar de att lärarens förväntningar på handledning 

spelar en central roll i själva handledningsprocessen. 

 

Gutkin och Ajchenbaum (1984) och Hughes, Grossman och Barker (1990) har undersökt 

sambandet mellan lärares upplevelser av att själva kunna kontrollera och hantera elevproblem 

och deras förväntningar på handledning. Gutkin och Ajchenbaum (1984) fann ett positivt 

samband mellan lärarnas känsla av kontroll och deras positiva inställning till handledning 

medan, Grossman och Barker (1990) fann ett negativt samband däremellan. Deras resultat 

visade att lärare som upplever att de själva har kontroll över problematiska situationer hade 

låga förväntningar på att handledning skulle kunna hjälpa dem. Forskningen är alltså inte 

överens om huruvida lärarnas känsla av kontroll påverkar deras inställning till handledning. 

 

Vidare konstaterade Hughes et al. (1990) i sin studie att de lärare med stark positiv tilltro på 

sig själva var mindre villiga att förändra sitt bemötande som ett resultat av handledningen.  De 

såg även att de lärare som hade en positiv inställning till handledning uppfattade handledaren 

som mer hjälpsam än de lärare som hade en negativ inställning till handledning. Det blir 

tydligt att pedagogernas syn på sig själva och deras inställning till handledning påverkar hur 

handledningens uppfattas.  
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Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2000) menar att det finns tre dilemman kring 

handledning. Legitimitetsdilemmat berör handledarens kompetens, både den personliga 

kompetensen och den professionella. En handledare kan ha formell legitimitet, vilket innebär 

att det ingår i handledarens uppdrag att handleda. En handledare kan även erövra legitimitet. 

Den erövrade legitimiteten handlar om förtroendet mellan handledaren och den handledde. 

Deras studie visar att det vid det första mötet är viktigt att läraren får vara med och bestämma 

innehållet i handledningen för att förtroende ska utvecklas. 

 

Förankringsdilemmat berör kommunikationen mellan aktörerna. Författarna lyfter vikten av 

att alla inblandade kommunicerar handledningens syfte och innehåll så att det är tydligt 

förankrat hos alla och så att alla uppfattar det på samma sätt.  

 

Förväntningsdilemmat handlar om att det är viktigt att ta sig tid för att diskutera vilka 

förväntningar aktörerna har på handledningen. Om dessa förväntningar inte synliggörs finns 

risken att man inte får sina förväntningar uppfyllda och därmed blir missnöjd. Dessa 

förväntningar kan vara sådana som man har på handledaren eller skolledaren, det kan också 

vara förväntningar på mötets utformning och dess resultat.  

 

I Lendahls Rosendahl och Rönnermans (2005) studie om handledning för lärare kring 

skolutveckling framkom det att en bidragande orsak för att handledningen inte lyckades var 

att de olika aktörernas förväntningar krockade. Lärarna önskade sig ett innehåll som var mer 

strukturerat och bland annat gav dem råd och ny kunskap medan handledarna ville att lärarna 

mer genom reflektion skulle utveckla sina frågor. Skolledarna förväntade sig snabba resultat 

och samtidigt var en slutsats i studien att sådana processer tar tid. 

2.2.3. Förutsättningar för handledning  

Läsåret 1990/91 startade en ny påbyggnadsutbildning till specialpedagog vilka ersatte de 

tidigare speciallärarna. Enligt utbildningsplanen (UHÄ, 1990-06-27) syftade utbildningen till 

att specialpedagogen skulle arbeta förebyggande och agera rådgivare, handledare och 

undervisare kring specialpedagogiska frågor utifrån ett helhetsperspektiv på inlärning och 

utveckling. Enligt Åberg (2009) blev konsekvenserna av detta omdebatterande ute i 

verksamheten. Innan införandet av påbyggnadsutbildningen skickades förslaget ut på remiss. 

Utifrån svaren på denna framgick det att specialpedagogisk handledning inte var något som 

efterfrågades ute på fältet, men trots detta drevs dessa förändringar igenom. Detta tolkar 

Sahlin (2005) vara en bidragande orsak till att det är svårt för specialpedagogerna att få 

legitimitet kring handledande.  

 

Sahlin (2005) refererar till utredningen ”Specialpedagogik i skola och lärarutbildning” DsU 

1986:13, och menar att man där konstaterade att arbetsenhetsledarna hade större möjlighet än 

specialläraren/specialpedagogen att påverka lärarnas förhållningssätt till elever i behov av 

särskilt stöd och hon menar därför att det kan vara lätt att se den nya handledande funktionen 

hos specialpedagogen som lösningsinriktad snarare än förändringsinriktad. Det framgår inte 

heller tydligt i utredningen vad denna handledande funktion egentligen innebär, vilket betyder 

att det får stor betydelse för handledningen hur skolledarna ser på begreppet handledning och 
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om de ser handledning som ett verktyg för förändring samt för vilka förutsättningar 

specialpedagogerna får för att praktisera handledning och att få legitimitet för detta.  

I examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) kan man läsa att en av de 

färdigheter och förmågor en blivande specialpedagog ska kunna uppvisa är förmågan att vara 

en kvalificerad samtalspartner och vägledare i pedagogiska frågor.  nligt  ladini        har 

specialpedagogens handledande funktion ändrats från handledning till kvalificerat 

samtalspartnerskap och hon menar att det är oklart vad som egentligen menas med detta, och 

att ” specialpedagogen ges tämligen vida tolkningsmöjligheter för att formulera för sig själv 

och andra vad hon gör och förväntas göra när hon handleder”  s. 1  .  

 

I England har Dennis (2004) genomfört en kvalitativ studie kring införandet av handledning i 

skolorna. I resultaten framkom att handledarens personliga egenskaper spelade stor roll för 

hur handledningen upplevdes. Det var viktigt att handledaren var öppen, ärlig och lätt att prata 

med. En annan viktig komponent för att handledningens utfall skulle bli positivt var att 

handledaren hade kännedom om den verksamhet som bedrevs och var bekant med 

verksamhetens mål.  

 

Richmond och Smith (1990) står bakom en brittisk studie där lärare har intervjuats om sina 

upplevelser av handledning som de fått. I resultatet konstaterades att lärarna ansåg att det var 

viktigt att få råd och stöd, men att råd och stöd från en handledare som inte kände till 

kontexten kring verksamheten inte var till så stor hjälp. Lärarna i studien lade stor vikt vid att 

handledaren bör ha god kännedom om den miljö som lärare och elever befinner sig i. Därför 

ansåg de att det var viktigt att handledaren kom ut i verksamheten och observerade som en 

förberedelse inför handledningen.  

 

Dennis (2004) studie visade att på de skolor som hade ett lyckat handledningsarbete såg inte 

pedagogerna handledaren som en expert, utan snarare som en möjliggörare som hjälpte dem 

att fundera igenom sina bekymmer, reflektera kring dem och hitta lösningar.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att Dennis (2004) och Richmond och Smith (1990) menar att 

viktiga förutsättningar för handledningens utfall är handledarens personlighet och relation till 

den handledde och handledarens förförståelse kring den verksamhet handledningen sker i. Det 

handlar om handledarens yrkesskicklighet och att den påverkar handledningens utfall, precis 

som Idol och West (1987b) konstaterade i sin undersökning. De har studerat handledning i 

skolan med avsikten att beskriva hur handledning används i skolorna nu, samt att formulera 

olika metoder för att utveckla handledning baserade på de resultat som framkommit i studien. 

Genom att undersöka hur handledning användes i skolan i olika stater i USA kunde 

författarna fastställa fem viktiga områden som underlättade eller försvårade handledningen.  

 

Det första området var tid; att få den tid som krävs för att handleda ansåg Idol och West 

(1987b) var den viktigaste faktorn för att handledningen skulle fungera. Det andra området 

handlade om att handledarna måste känna att de hade stöd från ledningen i det de gjorde. Sex 

av 27 tillfrågade angav brist på administrativt stöd som anledning till att de inte handledde 

och endast tolv av 27 kände att de hade tillräckligt stöd från ledningen. Område nummer tre 



16 
 

handlade om lärarnas inställning till handledning. Om lärarna kände motstånd till handledning 

försvårade detta processen. Det fjärde området handlade om marknadsföring. Handledarna 

behövde få hjälp med att marknadsföra sig själva och att föra ut budskapet om vad de 

egentligen kunde erbjuda. Slutligen handlade det sista området om handledarens kunskap och 

skicklighet, både kring själva handledningsproceduren och kring ämnet för handledningen. 

Även Sundqvist (2012) har lyft tiden, stödet från ledningen samt marknadsföring som viktiga 

faktorer för att handledningen i skolan ska bli en positiv verklighet:  

 

Om handledning i form av formella handledningssamtal som även inrymmer 

eftertanke, kvalitativ dialog och reflekterande inslag ska få större plats i den 

finlandssvenska skolan, krävs det framför allt att såväl skolledning som rektor ger lärare både 

mentalt och praktiskt stöd för att mötas i handledande samtal. Detta 

kan göras genom att lyfta fram arbetssättet i direktiv, marknadsföra möjligheten till handledning 

i kollegiet samt även genom att ge legitimitet för handledande möten mellan lärarna under 

skoldagen (s. 189). 

 

I Lendahls Rosendahl och Rönnermans (2000) pilotstudie om handledning kring 

skolutveckling mellan högskolan och skolan har de konstaterat att skolledaren har en 

nyckelroll i att samarbetet kring handledning ska fungera. Även i Sundqvists studie (2012) 

menade författaren att rektor och skolledare hade en avgörande roll genom att stödja formell 

handledning i skolan. Om stödet för handledning inte fanns riskerade handledningen att inte 

utvecklas.  

 

2.2.4. Sammanfattning av forskningsöversikten 

Det finns inte mycket forskning kring hur olika yrkesgrupper uppfattar handledning som 

bedrivs av specialpedagog och hur dessa uppfattningar kan påverka handledningen.  

 

Det finns två huvudsakliga modeller för handledning, den konsultativa handledningen, som 

har en mer rådgivande funktion, där fokus lätt kan hamna på barnet, och den reflekterande 

handledningen, vilken fokuserar mer på pedagogen och dennes förhållningssätt. Forskningen 

är inte riktigt överens om vilken handledningsmodell som ger bäst resultat.  

 

Forskningen visar på att de förväntningar aktörerna inom handledningen har på 

handledningens utformning, dess syfte samt på varandra, som deltagare och handledare, 

påverkar hur själva handledningen uppfattas. Det är viktigt att dessa förväntningar tydliggörs 

för att ge goda förutsättningar för handledning. Lärarnas inställning till handledning är även 

avgörande för handledningens utfall.  

 

Specialpedagogens nya handledande funktion kom till som ett resultat av en ny 

påbyggnadsutbildning som startade 1990. Konsekvenserna av denna utbildning blev 

omdebatterade då denna handledning inte var något som efterfrågades. Specialpedagogernas 

legitimitet i att handleda blev otydlig då det inte fanns någon klar definition av deras uppdrag. 
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Tidigare forskning lyfter olika förutsättningar för arbetet med handledning. Tid, stöd från 

ledningen och marknadsföring nämns som viktiga faktorer, men även pedagogernas 

inställning samt handledarens kompetens, både i att leda samtal och i specialpedagogiska 

frågor. Vikten av att specialpedagogen är insatt i verksamheten lyfts också som viktig.  

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att handledning är ett komplext begrepp där det finns 

många olika uppfattningar om såväl handledningsmodeller som handledarroller, samt vilka 

förutsättningar som är viktiga, och att dessa uppfattningar kan påverka handledningens 

möjligheter. Vidare är det ont om forskning kring olika yrkesgruppers uppfattning om 

handledning som bedrivs av specialpedagog och hur dessa uppfattningar kan påverka 

handledningen. 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur olika yrkesgrupper inom skolan och 

förskolan uppfattar handledning, vad de förväntar sig att handledningen ska ge samt vilka 

förutsättningar de anser är viktiga för arbetet med handledning. 

4. Frågeställningar 

 

 Vilka likheter och skillnader finns i de olika yrkesgruppernas uppfattningar och tankar 

om handledning som bedrivs av specialpedagoger samt vilken utgångspunkt de 

uppfattar att handledningen utgår ifrån? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns i vad de olika yrkesgrupperna förväntar sig att 

handledning ska ge och vilken modell de förväntar sig att handledningen ska ha? 

 

 Vilka förutsättningar uppfattar de olika yrkesgrupperna är viktiga för arbetet med 

handledning?  

5. Metod 

5.1. Metodval 

För att försöka förstå hur informanterna upplever handledning samt vilka förväntningar på 

och erfarenheter de har av handledning valdes en kvalitativ ansats som metod. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun blir ett sätt att försöka förstå 

något utifrån en annan vinkel och skapa ny mening ur deras upplevelser. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1). Dessa intervjuer spelades 

in och transkriberades för att sedan analyseras. Intervjuerna analyserades genom att 

kategorisera och söka teman i informanternas svar. I analysarbetet användes Graneheim och 

Lundmans (2004) analysschema för att hitta underliggande teman i informanternas 

uttalanden. 
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5.2 Urval 

I studien intervjuas rektorer/förskolechefer, vilka i resultatet kallas skolledare, då det enligt 

skollagen är deras yttersta ansvar att undervisningen utformas så att varje barns individuella 

behov tillgodoses. Då det även är de som leder arbetet ute på skolan/förskolan är det 

intressant att försöka fånga deras syn på hur de idag uppfattar att handledning används i 

verksamheten. Studien försöker fånga specialpedagogernas uppfattningar eftersom de enligt 

examensförordningen ska arbeta förebyggande och röja hinder för barn i behov av särskilt 

stöd samt kunna fungera som kvalificerade samtalspartner, samt pedagogernas uppfattning då 

det, i det flesta fall, är de som är delaktiga i den specialpedagogiska handledningen. Det är 

intressant att se om det finns en samsyn kring handledningens utformning, syfte, innehåll och 

användningsområden eller om uppfattningarna skiljer sig mellan yrkesgrupperna.  

Informanterna kommer från olika kommuner men det är inte av intresse att se på kommuners 

skillnader eller likheter kring handledning. Det finns en medvetenhet om att studien är så pass 

liten att det inte går att generalisera utifrån resultaten. 

5.3 Procedur 

Ett missivbrev (se bilaga 2 och 3) skickades ut till rektorer och förskolechefer via e-post. I 

detta ombads de att vidareförmedla förfrågan till specialpedagoger och pedagoger som hade 

erfarenhet av handledning som bedrivs av specialpedagog. Några dagar senare kontaktades 

rektorerna och förskolecheferna per telefon för en personlig kontakt där studien ytterligare 

kunde beskrivas. Vissa tackade nej medan andra visade intresse och bokade in tid för intervju. 

Vid dessa telefonsamtal förmedlades även kontaktuppgifter till specialpedagoger och 

pedagoger. Dessa pedagoger och specialpedagoger kontaktades och tider bokades in för 

intervjuer. Vissa kommuner ringdes även upp för att få kontaktinformation till personer som 

skulle kunna vara intressanta för studien.  

 

Den yrkesgrupp som var svårast att få informanter från var pedagoger inom skolan. 

Missivbrevet e-postades direkt till ca 70 pedagoger, men tyvärr var det inte så många som 

svarade. Av de som svarade menade de flesta att de inte hade någon erfarenhet av 

handledning som bedrivs av specialpedagog och därför inte kunde delta i studien. Då 

användes personliga kontakter för att försöka hitta pedagoger inom skolan som hade någon 

erfarenhet av denna typ av handledning.  

 

Slutligen hade informanter från respektive yrkesgrupp bokat tid för intervju; skolledare, 

specialpedagoger, från både skola och förskola, och pedagoger, vilka representeras av lärare 

inom skolan, förskollärare och barnskötare inom förskolan. En representant för skolledarna 

var dock inte skolledare utan tillhörde ledningsgruppen och hade stor påverkan kring arbetet 

med handledning. En intervju med en pedagog från skolan valdes bort, då det visade sig att 

informanten inte hade någon erfarenhet av specialpedagogisk handledning. En av 

rektorsintervjuerna ställdes in på grund av sjukdom och ingen ersättare hittades. Till slut fanns 

fem skolledare, sex specialpedagoger och sex pedagoger ifrån både förskola och skola.  

 

Intervjuerna genomfördes under v. 11-13. Vid två tillfällen genomfördes intervjuerna på ett 

café. Övriga intervjuer genomfördes i klassrum, samtalsrum eller arbetsrum på 
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informanternas arbetsplatser. Vid de intervjuer som Tove genomförde användes två 

mobiltelefoner för att spela in, vid de intervjuer som Jill genomförde användes en 

mobiltelefon och en dator som inspelningsanordning. Vid intervjuerna användes 

intervjuguiden som underlag för att styra intervjuns innehåll, men ytterligare frågor tillkom 

under intervjuernas gång. Intervjuguiden var utformad efter fyra olika rubriker som syftade 

till att täcka in frågeställningarna. Tiden för intervjuerna varierade mellan 38 till 102 minuter. 

Alla intervjuer transkriberades.  

5.4 Analys 

Materialet har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Analysen 

utgår från studiens frågeställningar för att finna teman i informanternas svar.  

  

Intervjuerna transkriberades och skrevs sedan ut. I transkriberingarna användes pronomenet 

”hen” för att ytterligare säkra avidentifiering. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys, med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) analysschema. Enligt 

Graneheim och Lundman innebär all form av kvalitativ innehållsanalys alltid någon form av 

tolkningar. Forskaren tolkar det som intervjun berättar. Genom att lyfta ut olika 

meningsbärande enheter och sätta in dessa i ett analysschema och korta ned dessa till olika 

teman kan man få en överblick av innehållet i intervjuerna. Man skriver först den 

meningsbärande enheten precis så som den uttrycks i intervjuerna, sedan kortar man ned den 

så att man får kvar det viktiga. Det tredje steget är att tolka vad som sägs i enheten. Utifrån 

detta får man fram olika underteman som sedan leder till mer övergripande teman.  

Intervjuerna lästes utifrån studiens frågeställningar och analysscheman av de uttryck som 

besvarade dessa frågeställningar gjordes. Vissa meningsbärande enheter analyserades i flera 

steg enligt samma metod. Under analysarbetet fanns hela tiden den teoretiska ramen i åtanke 

och tolkningarna och de övergripande teman som framkom kan härledas till den.  

5.5 Etiska aspekter 

Under arbetet har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna utifrån Vetenskapsrådets 

CODEX - regler och riktlinjer för forskning (http://www.vr.se). Informanterna har både 

skriftligt och muntligt informerats om att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst 

kan avsluta sin medverkan. Alla namn och platser har avidentifierats vid transkriberingen av 

intervjuerna.  

5.5.1. Informationskravet  

Ett missivbrev skickades ut. Missivbrevet innehöll en kort presentation av oss, vilken 

utbildning vi går, vilken institution vi tillhör, syftet med studien och vem vår handledare var. 

Missivbrevet innehöll även information om hur intervjuerna skulle gå till, att de skulle spelas 

in och transkriberas. Vidare innehöll missivbrevet information om vad en medverkan i studien 

skulle komma att innebära, att alla intervjuer skulle komma att avidentifieras och att de 

deltagande när som helst kunde avbryta sitt deltagande.  

5.5.2. Samtyckeskravet 

Alla informanter har uppmanats att läsa igenom missivbrevet. Innan varje intervju har de även 

informerats muntligt om syftet med studien samt vad ett deltagande innebär.  
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5.5.3. Konfidentialitetskravet  

De inspelade intervjuerna och transkriberingarna har hanterats av oss båda och förvarats på ett 

sätt så att ingen utomstående kunnat ta del av dem. Alla intervjuer har avidentifierats så att 

inga namn på personer eller platser nämns. I resultatdelen kommer eventuella citat inte kunna 

knytas till någon namngiven person. 

5.5.4. Nyttjandekravet 

Svaren från intervjuerna kommer endast att användas vid denna studie. 

5.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Då det i urvalet endast fanns informanter med egna erfarenheter kring arbetet med 

handledning som bedrivs av specialpedagog anser vi att validiteten stärks. Eftersom vi har 

varit två personer som genomfört denna studie och vi delade upp intervjuerna emellan oss var 

det av stor vikt att vi hade en gemensam intervjuguide där de frågor vi sökte svar på blev 

behandlade oberoende av vem som genomförde intervjuerna. Intervjuguiden utökades med 

flera frågor än vad som från början var tänkt med tanke på att vi som två olika personer skulle 

försöka ge informanterna en så likvärdig inramning på varje intervju som möjligt. I 

intervjuguiden fick de övergripande frågeställningarna vara vägledande och genom att det i 

guiden fanns flera temaområden menar vi att syftets ringats in. Samtidigt har det funnits 

utrymme för följdfrågor som snarare påverkats av vilka informanterna var än av vilka vi är. 

Givetvis är vi medvetna om att våra olika personligheter kan påverka informanterna men vi 

kunde se genom vårt material hur vi mer anpassade oss i förhållande till informanterna än hur 

just våra personligheter kom fram. Vi anser att det varit mycket givande för studien att vara 

två personer då vi genom många och långa diskussioner tillsammans har analyserat resultatet. 

Vi har gemensamt gjort analysen och detta anser vi stärker validiteten. Då vi inte har varit 

intresserade av att få ett entydigt svar utan att mer få en bild av informanternas uppfattningar 

tycker vi att den kvalitativa metod vi valt passat för syftet med studien.  

 

 Ibland upplevde vi att informanterna ändrade sina åsikter och de även kunde uttrycka 

motsatsen till det som de först uttryckte. Detta menar Kvale & Brinkmann (2009) inte 

behöver betyda att det fanns en otillförlitlig eller ogiltig intervjuteknik utan snarare att man 

kan se intervjuteknikens förmåga att kunna fånga upp olika nyanser av personers attityder. Vi 

har använt de teoretiska ramarna i tolkningarna av resultatet. Genom dessa har en röd tråd 

kunnat hållas genom arbetet och vi har kunnat luta oss tillbaka på dessa när informanternas 

svar givit olika innebörder kring en viss fråga. Dessa har varit till stor hjälp för analysen då 

informanternas olika uppfattningar och åsikter om handledning varit komplexa. Att använda 

en teoretisk ram för tolkning menar Kvale & Brinkmann (2009) kan leda till att 

informanternas egen förståelse av ett ämne går längre än deras självförståelse.  

 

Reliabiliteten påverkas av vilken undersökningsmetod som man använder i sin forskning Vi 

har valt en kvalitativ ansats där intervjun har en central plats. Alla intervjuer har spelats in och 

transkriberats. Ljudet från inspelningarna blev bra så det var lätt att uppfatta vad som sagts då 

vi transkriberade intervjuerna. Vi anser att vi har beskrivit processen tydligt i arbetet vilket 
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gör att man kan följa hur arbetet med studien vuxit fram, detta menar vi förstärker 

reliabiliteten. Genom ett omfattande arbete kring litteratur och forskning inom studiens 

område har vi ökat våra kunskaper kring ämnet och därmed stärkt reliabiliteten.  

 

Då denna studie är så pass liten är vi medvetna om att det inte går att dra några generella 

slutsatser. Detta har inte heller varit vårt syfte men vi tror att studien kan ge pedagoger, 

specialpedagoger och skolledare en ökad medvetenhet om hur handledning som bedrivs av 

specialpedagoger kan påverkas av de olika yrkesgruppernas förväntningar och förståelse. 

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit i intervjuerna. Resultatet presenteras 

utifrån studiens frågeställningar. Då studien utgår från olika yrkesgrupper redovisas dessa var 

för sig.  

6.1. Uppfattningar och tankar om handledning som bedrivs av specialpedagoger 

 

Studien undersöker hur yrkesgrupperna uppfattar handledning som bedrivs av 

specialpedagoger. Två övergripande teman upptäcktes; formell och informell handledning. 

Inom den formella handledningen fanns tre underteman; den pedagogiska, som de flesta tog 

upp, den processinriktade handledningen och den som handlar om barns utveckling. Dessa tre 

underteman fick oss intresserade av att se var yrkesgrupperna uppfattar att handledningen har 

sin utgångspunkt. Därför gjordes ytterligare en analys av intervjuerna för att finna svar på 

detta. De två övergripande teman som då framträdde var att handledningen antingen utgår 

från barnet, det vill säga ett mer individinriktat perspektiv, eller från pedagogiska situationer, 

det vill säga ett deltagarperspektiv, och det är detta som kommer att presenteras under denna 

rubrik. 

 

Även den informella handledningen beskrivs i resultatet då den faktiskt förekommer på skolor 

och förskolor. Den är inte lika vanligt förekommande som den formella handledningen och 

har inte heller en lika tydlig utgångspunkt i det barnet eller i samspelet med miljön, då den ju 

inte är förbestämd och inplanerad. Därför beskrivs den informella handledningen endast 

utifrån de situationer då den kan uppstå utan att fokusera på vilket perspektiv den utgår ifrån 

även om en del av den informella handledningen utgår från ett visst perspektiv.  

 

 

Skolledare: 

Hos skolledarna framkom två olika uppfattningar om den formella handledning som bedrivs 

av specialpedagoger. Dessa var att handledningen antingen utgår från barnet, det vill säga ett 

mer individinriktat perspektiv, eller från samspel med miljön, det vill säga ett 

deltagarperspektiv. Hos skolledarna framträder det individinriktade perspektivet lite mer än 

det deltagande perspektivet. 
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Den specialpedagogiska handledningen då är man ju fokuserad på barnet 

liksom, och barnets utveckling och har specialkompetens där.(Skolledare) 

 

Specialpedagog för mig är ju en person som för det första har utbildning då 

men går in och handleder i en undervisningssituation. Tänk på det här och hur 

kan du anpassa på ett annat sätt?(Skolledare) 

 

En av skolledarna menar att det finns en fara i att som specialpedagog låta handledningen 

utgå ifrån barnet eftersom man lätt kan hamna i att problemet läggs över på barnet och menar 

samtidigt att handledningens inriktning påverkas mer av vilken barnsyn specialpedagogen har 

snarare än att det är just en specialpedagog som har handledningen.   

 

S: Så att där ser jag, tycker jag nog att jag ser en skillnad, ibland kan 

specialpedagoger… det beror lite på vad det handlar om, men det… man kan lätt 

hamna i det här att… han utvecklas inte efter normen eller på nåt vis så… 

 I: Att man mer är inne hos barnet, kanske, och letar… 

S: Ja, ja. Och då hissar jag alltid en varningsflagga. Så vill… så vill vi liksom inte 

tänka. 

 I: Nej… 

S: För det finns pedagoger också som är… lätt hamnar i det där fortfarande, att det är 

nånting som… nåt fel på barnet.  (Skolledare) 

 

Gränsen för vad som är handledning är flytande då det ibland uppfattas som att de 

specialpedagoger som arbetar med elever både i och utanför klassen ändå blir vägvisande för 

de övriga pedagogerna. En skolledare beskriver hur specialpedagogen ibland handleder på ett 

mer informellt sätt. 

 

Jag har en specialpedagog som är inriktad på språkbarnen och det är klart hen 

handleder på sitt sätt, lärarnas, där barnen går, dom går ju inkluderat. Och sen 

är det en specialpedagog i autismgruppen men hen handleder ju inte men det är 

klart dom är ju så nära varandra, så där kan man ju om dom är fyra, fem 

stycken som jobbar i team runt ett antal barn, så blir det ju ändå så att hen är 

den som har lite… mest föregångare i att kunna.(Skolledare) 

 

Specialpedagoger: 

Den mest framträdande uppfattningen hos specialpedagogerna är att den handledning de har 

utgår ifrån ett deltagarperspektiv. Utgångspunkten i handledningen är undervisningsmiljön, 

pedagogernas förhållningssätt eller verksamheten. Några få specialpedagoger menar dock att 

detta arbete ibland har sin utgångspunkt i barn i behov av särskilt stöd, och alltså kan ha ett 

mer individinriktat perspektiv, men detta är inget tydligt, genomgående tema.  

 

Specialpedagogisk handledning tycker jag är pedagogiken och allt som handlar 

om miljöanpassning. Som jag upplever att lärarna har inte riktigt det i sitt 
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medvetande. En del har det ju men många är kvar i det här att det är fel på 

eleven. Ändra eleven.(Specialpedagog) 

 

Den handledning jag är involverad i och ger tar ju sin utgångspunkt i barnen 

skulle jag vilja säga. Eller i miljön. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett 

specifikt barn, det kan ju vara en grupp eller det kan ju också vara förskolans 

miljö eller arbetssituationen som sådan för dom vuxna.(Specialpedagog) 

 

Det beror på uppdraget men en blandning mellan konsultation kan man väl 

säga och mer processhandledning. Det beror på uppdraget och vad 

pedagogerna är inställda på och är beredda på och vill.(Specialpedagog) 

 

Hos specialpedagogerna framkommer olika informella handledningssituationer.  En 

specialpedagog beskriver hur hen har erbjudit en person i personalen handledningstid och att 

hen tackat nej till den, men att hen ändå söker upp specialpedagogen för informella 

handledande samtal. En annan beskriver hur man ibland stannar kvar efter den formella 

handledningen slut för att lyfta frågor som kanske känts lite svåra att ta upp under själva 

handledningen. Hen kallar det ”på-tröskeln-diskussion” och menar att mycket viktigt kan 

komma fram under den stunden.  

 

Jag har erbjudit handledning och hen har tackat nej men söker upp mig så här… ja 

hur tänker du kring det här och… och så blir det liksom ska vi sätta oss ner ett tag. 

Ja vi sätter oss. Det är ju handledning men jag tror inte hen vill ha den här inbokade 

tiden. (Specialpedagog) 

 

Alltså jag har lite speciella ord för just det där som, lite man tänker faller utanför 

ramen för att man tänker på handledning. Tänker man handledning, sitta här och 

prata med varandra och diskutera. Jag kallar det ”på-tröskeln-diskussion”. Alltså 

när man har haft nåt möte av ett eller annat slag, så är det otroligt mycket man 

avhandlar på tröskeln på väg ut. För då släpper… spänningar på nåt sätt om det har 

varit lite svårt på nåt sätt. ”jamen här törs inte jag ställa frågan” eller ”det här blir 

svårt”, då är tröskeln jättebra att stanna upp på. Så, jag tänker att det är viktigt att 

ha tid att stanna till en liten stund för man får ganska mycket information i ett sånt 

möte. (Specialpedagog) 

 

Pedagoger:  

Pedagogernas uppfattningar av handledning som bedrivs av specialpedagoger är att den oftast 

utgår från det individinriktade perspektivet. Det vanligaste är att det handlar om pedagogiska 

situationer där man pratar om anpassningar av miljö och undervisningssätt, men att dessa 

anpassningar har sin utgångspunkt i barnets svårigheter. En pedagog menar att handledningen 

inte fokuserar så mycket på vad hen kan göra. 
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En specialpedagog riktar ju in sig mer på hur kan vi på skolan, som pedagoger, hjälpa 

den här eleven som har dom här svårigheterna. (Pedagog) 

 

P: Som även kommer in i gruppen och tittar på specifika barn och vi sitter och 

samtalar kring, men där läggs ju mycket mera fokuset på, ja men det här barnet och 

vad ser vi blir problem och vad kan vi göra, medans dom här, när jag har varit på den 

här handledningen (handledning av beteendevetare) är mer vad kan jag göra. Att 

situationen är som den är, det kan vi inte göra nåt åt, i den sit… där när jag sitter hos 

handledaren, men… hur jag hanterar det kan vi göra nåt åt. Och det har varit väldigt 

skönt faktiskt.  

I: Mm. Men du menar att i den specialpedagogiska handledningen då blir det mer 

fokus liksom gruppen, barnet… 

P: Precis. Då är det mer, mer fokus på det och jag kan känna att det är bra också men 

i vissa lägen så är det oftast till en själv man måste gå. Hur kan jag förändra mitt 

beteende kanske gentemot vissa barn så kan det ge förändring hos barnet också. 

(Pedagog) 

 

Pedagogerna nämner olika typer av informell handledning med specialpedagog. Den kan ske 

via mail, i fikarummet eller när man stöter på varandra i korridoren. En pedagog lyfter som en 

nackdel med den informella handledningen att det är svårt att komma ihåg vad som sägs när 

man bara stöter på varandra, men att den typen av handledning trots detta förekommer 

eftersom det går snabbare.  

 

Däremot så, hen (specialpedagogen) och jag har ju en del kontakt via mail, där vi 

bollar lite idéer fram och tillbaka… om vissa elever. Och sen blir det ju så, när man 

träffas i personalrummet eller sådär så ”du förresten…” (Pedagog) 

 

Träffar jag en speciallärare i korridoren så är det ett sätt att diskutera och det är ett 

sätt att snabbt få information så det är nog mer det som är det allmänna sättet. 

(Pedagog) 

6.2. Förväntningar på handledning  

Intervjusvaren visar att yrkesgrupperna har en övergripande samsyn på vad handledning av 

specialpedagog ska leda till. En gemensam förväntning är att det ska leda till utveckling, men 

man har olika syn på hur man når dit. De underteman som framträdde var att få verktyg, att få 

råd, att specialpedagogen är expert, att tillsammans hitta lösningar, att reflektera tillsammans, 

att reflektera och få råd.  Utifrån dessa underteman framträdde tre övergripande teman kring 

förväntningarna. Det ena är att man förväntar sig utveckling genom att vidga perspektiv och 

få ökad insikt i reflekterande samtal, det andra är att man förväntar sig att utvecklas genom att 

få konkreta tips och råd i konsultativa samtal där handledaren ses mer som en expert än som 

en jämlike. Det tredje temat är en blandning av dessa två, där man genom både reflektion och 

konsultation når utveckling genom det samarbetande samtalet. Det är dessa övergripande 

teman som redovisas nedan.  
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Skolledare:  

Bland skolledarna framträder två olika förväntningar på vad handledningen ska leda till. 

Några förväntar sig att handledningen ska ge pedagogerna en ökad insikt. Genom att man i 

handledningen delar erfarenheter och kunskap så får man den ökade insikt som skolledarna 

vill att handledningen ska leda till. Specialpedagogens roll blir att hjälpa pedagogerna att 

reflektera över sig själva och sin profession. Den ökade insikten hos pedagogerna kan i sin tur 

vara kompetenshöjande då de dels får ny input och en annan förståelse för barnen, utifrån 

olika specialpedagogiska perspektiv, vilket i sin tur leder till att de kan känna en större 

säkerhet i det de gör och känna sig tryggare i sin yrkesroll.  

 

En annan förväntning är att handledningen ska ge konkreta tips, råd och lösningar. Man 

arbetar inte fram lösningarna tillsammans utan man förväntar sig att få dem serverade av 

specialpedagogen. Specialpedagogens roll blir mer konsultativ. Man utgår ofta från ett 

individinriktat perspektiv, att det är problem runt barnet, och ser specialpedagogen som en 

person med expertkunskap kring denna problematik som kan ge lösningar på problemen. 

Dessa olika förväntningar fördelas jämt mellan skolledarna.  

 

Det är ju att pedagogerna ska få med sig nånting som gör att dom kan klara sitt 

uppdrag på ett professionellt sätt och lära sig saker, alltså prova metoder, 

prova olika sätt. Men även prata om, hela tiden det här, ”vad kan vi göra för att 

det ska bli så bra som möjligt för det här barnet?” och inte tänka att det är nåt 

fel på barnet. Så förväntningarna är ju att, att dom ska känna sig liksom redo 

och känna att dom har kompetensen att klara väldigt många olika barns 

behov.(Skolledare) 

 

Om jag tar dom här bitande barnen […]så förväntar jag mig att vi ska få råd 

hur vi ska hantera dom här barnen. (Skolledare) 

 

Specialpedagoger: 

Specialpedagogernas förväntningar på handledningen är att den ska leda till vidgade 

perspektiv kring barns svårigheter och en ökad insikt hos pedagogerna om hur deras egen roll 

påverkar möjligheter till detta. Alla specialpedagoger lyfter de reflekterande och 

samarbetande samtalen i handledningen som en väg för pedagogerna att utvecklas och få 

möjlighet att se på hur viktigt deras eget förhållningssätt är för att kunna möta barns olikheter. 

Specialpedagogerna pratar inte så mycket om att ge råd, men någon menar att pedagogerna 

ofta efterfrågar konkreta tips och råd och säger att hen ibland går pedagogerna till mötes.  

Specialpedagogerna menar att vägen för att nå förståelse för barnen är att kunna vidga sin syn 

och inta olika perspektiv. Pedagogerna måste se sig själva i ett större sammanhang genom 

reflektionen. Man måste kunna se sig själv från ett utanförperspektiv. Man måste även kunna 

se barnen utifrån olika perspektiv, och där blir specialpedagogens roll att hjälpa pedagogerna 

att inta de olika specialpedagogiska perspektiven för att inte fastna i ett synsätt. Detta kan 

antingen ske genom reflekterande samtal, där specialpedagogen hjälper pedagogerna att se på 

sig själva, eller genom samarbetande samtal, där specialpedagogen och pedagogerna 
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tillsammans, som mer jämlikar med olika kompetenser, reflekterar och diskuterar olika råd 

och tips för att nå ökad insikt och även lär av varandra.  

 

Man börjar reflektera över man tittar på saker ur ett annat perspektiv. Man 

tittar med nya ögon. Saker som man inte ens hade tänkt på börjar man fundera 

över. Man tittar på sig själv istället för barnet. Det är det viktigaste tycker jag. 

(Specialpedagog) 

 

Men ibland är det faktiskt så att de vill ha råd och tips och då kan jag bjuda på 

det i den handledningen om det är något jag kan ge dom råd i. (Specialpedagog) 

 

Det är inte en horisontell eller vertikal handledning att jag sitter över och de 

andra står under utan att det är en platt, tänker jag mig. Att vi skapar i 

tillsammans en situation där vi utforskar den här saken tillsammans hittar 

möjliga lösningar som vi provar liksom.(Specialpedagog) 

 

Flera specialpedagoger lyfter att det är viktigt att försöka vidga perspektivet kring barnet och 

ge dem en röst i handledningen. Det handlar om att inte förlägga problemet hos barnet utan få 

pedagogerna att se både på sig själva och på hur miljön kan utvecklas.  

 

 […] alltså att jag är barnets ambassadör, det låter kanske jättekonstigt, nejmen 

barnets röst på något sätt. Rätt så ofta känner jag att jag hamnar i att, att beskriva, 

känner att det, den rösten fattas. (Specialpedagog) 

 

Många ropar på handledning och vill att man ska komma enbart att få bekräftat över 

alltingsdjävlighet men är inte beredda att få någon egen förändring eller känna efter 

lite, hur skulle jag kunna tänka på ett nytt sätt. (Specialpedagog) 

 

Pedagoger: 

Det framgår tydligt att pedagogernas förväntningar på handledningen är att få konkreta råd, 

tips och lösningar kring olika barns problematik eller kring undervisningssituationer. Man 

förväntar sig att specialpedagogen besitter expertkunskap på området och kommer med 

lösningar på problemet. Det framkommer att lösningarna mycket handlar om hur man ska 

anpassa verksamheten mer konkret och de pratar inte så mycket hur de kan förändra sitt eget 

förhållningssätt eller inta flera olika perspektiv i sin syn på barnens svårigheter. Några av 

pedagogerna lyfter de samarbetande och de reflekterande samtalen som en del i att hitta dessa 

lösningar och menar att handledningen kan vara en hjälp i att nå en samsyn och att jobba 

tillsammans runt barnen.  

 

Få ta del av den yrkesutbildning jag inte har. Jag har inte, jag har inte den 

insikten och utbildningen att kunna bolla idéerna med en som har en gedigen 

specialpedagogutbildning liksom och att kunna få tankar och idéer där ifrån. 

Det tycker jag nog är absolut viktigaste. (Pedagog) 
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Den andra handlar ju lite om att lära känna sig själv och gruppen. Alltså att 

kunna se andras syn på saker […] att man ibland får en samsyn tackvare 

handledningen. (Pedagog) 

 

6.3. Förutsättningar för handledning  

Studien visar att det finns många uppfattningar om vilka förutsättningar som krävs för att 

handledning ska kunna vara ett användbart verktyg i arbetet med att möta barns olikheter. 

Dessa olika uppfattningar har sammanfattats i fem övergripande teman. Dessa övergripande 

teman är; tid, specialpedagogens kompetens, pedagogernas inställning till handledning, 

kommunikation mellan aktörerna och specialpedagogens kännedom om verksamheten. 

 

 Tid innebär dels att man får tid till handledning, dels när den tiden infaller, hur man praktiskt 

ser till att tiden finns samt att specialpedagogen finns tillgänglig på arbetsplatsen. 

Specialpedagogens kompetens innefattar specialpedagogens bemötande, kompetens att leda 

och styra ett samtal, samt specialkompetens inom det specialpedagogiska området. 

Pedagogernas inställning till handledning handlar om pedagogernas motivation till att delta 

samt att aktivt ta del av handledningen och att vara väl förberedd. Kommunikation mellan 

aktörerna innebär att specialpedagog och pedagog tillsammans pratar om och tydliggör 

handledningens syfte och innehåll. Specialpedagogens kännedom om verksamheten handlar 

om att specialpedagogen måste vara bekant med verksamhetens arbetssätt och synsätt och den 

pedagogiska situation som hen ska handleda kring. 

 

Skolledare: 

Flera av skolledarna uppfattar tiden som en förutsättning för handledning. De ser problemet 

med att hitta tid för handledning som ett bekymmer. En av dem uttrycker att tid är en bristvara 

och menar att det lätt blir ringar på vattnet när ett arbetslag ska få handledning. Det 

framkommer i studien att en av förutsättningarna för att få till tider för handledning på 

förskolan är att personalen samarbetar och hjälper varandra.  

 

 Om det arbetslaget ska gå då måste nån ta deras barn, vem ska göra det?(Skolledare) 

 

En annan uppfattning är att det är en förutsättning att specialpedagogerna har kompetens att 

lyssna in och leda pedagogerna vidare i sin yrkesroll samt att de ska dela med sig av sin 

specialpedagogiska kunskap. De menar att det är viktigt att specialpedagogen öppnar upp på 

ett förtroendeingivande sätt. Ytterligare en viktig egenskap hos specialpedagogen är att hen 

förhåller sig objektiv under handledningen och inte skapar alltför nära relationer med de 

personer som hen handleder.  

 

Ja, det hänger jättemycket på individen, och att vara den här objektiva… och inte få 

en personlig relation med… Det är precis den här neutrala personen man behöver ha i 

ett arbetslag många gånger. Som kan komma och säga dom här lite obekväma 

sakerna. (Skolledare)  
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Där söker man ju nån som kommer in med en annan kompetens. Och då är det viktigt 

att man kan visa att man har den kompetensen.(Skolledare) 

 

[…]att du som specialpedagog förstår det här med psykologi. Och att man hittar en 

modell vad som funkar. Sen är det ju inte alla personer samma personer som man 

handleder men att man är så pass inkännande så att man kan känna av vad som är 

rätt för dig just nu[…](Skolledare) 

 

Flera skolledare menar att pedagogernas inställning till handledning är viktig och de förväntar 

sig att pedagogerna ska vara mottagliga för vad som sägs och ta till sig av det. En av 

skolledarna lyfter vikten av att pedagogerna ska vara förberedda när de kommer till 

handledningen.  

 

Jamen det är väl mycket att dom ska ha konkreta… frågor och specifika frågor som 

man behöver ha svar på. Och det hamnar ju också tillbaka på det där med förarbete. 

Om jag inte är förberedd när jag går in ett samtal med specialpedagog. Ja… hur 

mycket nytta gör jag där då?(Skolledare) 

 

Dom måste vara helt ärliga och lyhörda för vad som sägs och… lyssna in… dels 

varandra men även specialpedagogisk kompetens så att man inte motarbetar. Utan att 

man verkligen… är ärlig och ödmjuk. (Skolledare)  

 

Vikten av att aktörerna i handledningen kommunicerar med varandra lyfts av skolledarna. 

Vad som är syftet med handledningen och vad som ska behandlas under handledningen samt 

vilken form handledningen ska ha är viktiga frågor att samtala om så att alla känner att det 

blir meningsfullt. 

 

Om jag tänker vid ett första handledningstillfälle. För att man ska komma in sig bland 

personalen och dom som man har. Så måste man ju först göra en kort presentation av 

sig själv. Och tala om vad jag kan… jag som specialpedagog då kan ha att ge. Och 

lyssna in då vilka förväntningar jag har på dig. Vad jag vill ha ut av det här. Om man 

öppnar så att det blir en förtrolighet från början för har man inte det, kommer man 

inte varandra på spåret så… Så att, en stor ödmjukhet i det hela.(Skolledare) 

 

Nejmen de nådde ju inte varandra. Det var ju bara så. Och det gör man ju inte alla 

gånger. Alltså man har helt olika förväntningar när man går in […](Skolledare) 

 

Att specialpedagogen är insatt i verksamheten och känner till vilka värderingar som finns på 

skolan/förskolan, vilket elevunderlag som finns, samt hur de pedagogiska situationerna ser ut 

uppfattar skolledarna är en förutsättning för att handledningen ska bli ett verktyg i arbetet med 

barnen. 

  

Jag tror att det är viktigt att man har en viss kännedom om grundtänket med hur man 

jobbar, för det kan se olika ut, man kan ha olika pedagogiska värden som man liksom 
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står för på nåt vis. Och det tror jag är viktigt att, att man är lite medveten om som 

handledare, vad… hur man tänker här. Hur man jobbar. (Skolledare)     

 

[…]en specialpedagog som inte var lärare utan kanske var förskollärare, som kommer 

ut och talar om för en lärare i 4-9, hur den ska hantera det här problemet. Det föll inte 

ut i god jord. (Skolledare) 

 

Specialpedagoger: 

Specialpedagogerna uppfattar tiden som en viktig förutsättning för handledning. De menar att 

det ofta är svårt att hitta tiden för handledning eftersom det kan vara andra uppdrag som 

kommer i vägen, eller att det är svårt att få tid till kontinuerlig handledning samt att hitta tider 

då alla som är berörda av innehållet i handledningen kan delta. En av specialpedagogerna 

lyfter också att tiden påverkar möjligheten att snabbt ta kontakt, tillgången till tid är beroende 

av hur många ärenden man har, och antalet ärenden påverkar hur snabbt man kan ta kontakt 

med de pedagoger som efterfrågar handledning. Samma specialpedagog önskar också att det 

fanns mera tid till att stanna till och jobba lite mer intensivt på ett ställe. 

 

Ja, men det är tiden också […] då är det ofta att jag går på ett nätverksmöte just på 

måndagar. Då uteblir våra handledningar. (Specialpedagog) 

 

Jag tycker också att, ett dilemma i förskolan är att hitta tider där man är alla 

pedagoger runt det man pratar om, som är närvarande, så man inte sitter med en 

pedagog och dom andra är kvar i jobbet… och barnen. (Specialpedagog) 

 

Två specialpedagoger lyfter just bristen på tid som något som kan bidra till att pedagogerna 

inte anser att handledning är något bra, eftersom man inte hade tillräckligt med tid för att få 

ett positivt utfall. 

 

Det kan ju vara såhär att dom inte tycker att dom får det dom tänkt sig […] För det 

måste ju vara en process som för dom framåt. Ja och då klart, det kan ju vara olika 

orsaker men det kan vara sånt som inte går att påverka också. Man får inte tid till 

handledning och då är det ju en organisatorisk fråga och där tycker jag att det kan 

vara så att förskolechefen inte vill ge någon tid och man ska lösa det på förskolan man 

får hjälpa varandra. Dom kan inte, dom kan inte lämna barnen mer eller man orkar 

inte fler kvällar eller nånting. Så det är klart att då kan det ju bli negativa 

konsekvenser av det.(Specialpedagog) 

 

Specialpedagogerna uppfattar att deras kompetens och förmåga att hålla i handledningssamtal 

är en förutsättning.  De är medvetna om att de har en viktig roll i hur handledningssamtalet 

flyter och i att exempelvis fördela samtalstiden rättvist mellan deltagarna och föra samtalet 

vidare genom att ställa frågor. De menar också att de måste förhålla sig objektiva under 

handledningen.  En av dem nämner som exempel på negativ handledning att detta berott på 

just bristande förmåga att hålla i samtalet.  
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Vad är det som är grundproblemet här? Så det är a och o att lyssna. Sen ska man ju 

försöka att undvika att ge råd utan att ställa frågor och alltid respektera. Man får 

aldrig tänka sig att den här personen som kommer till mig vet mindre […] den 

behöver hjälp för att komma vidare. (Specialpedagog) 

 

Ja, det kan vara t.ex. att jag känner att jag inte kan hålla i formen. Att om jag 

handleder ett arbetslag t.ex. att, att någon får ta över alldeles för mycket. 

(Specialpedagog) 

 

Specialpedagogerna lyfter vikten av pedagogernas inställning till handledning. De anser att 

det är viktigt att den som ska få handledningen verkligen vill ta del av den och att det handlar 

om att vilja ta till sig av den. Det handlar även om att pedagogerna ska komma väl förberedda 

till handledningssamtalen. 

 

Att dom ska vara intresserade, annars så behövs det inte så att säga. Bollen ligger ju 

hos dom och det är det jag vill att den ska göra. Och om den inte gör det, om bollen 

ligger hos mig då är det ju fel balans på nåt sätt. Så det är ju det jag jobbar, jag 

jobbar för att dom ska känna att dom vill någonting med det här.(Specialpedagog) 

 

Det jag förväntar är ju faktiskt att de ska ha tänkt igenom. Vad det är dom vill ha 

hjälp med. (Specialpedagog) 

 

Specialpedagogerna uppfattar kommunikationen kring handledningens syfte och innehåll som 

en förutsättning för att nå ett gott resultat. Att man tillsammans pratar om handledningens 

form och innehåll så att alla är överens om varför man är där.  

 

[…]att alla liksom med på samma tåg. Att man vet ”varför sitter vi här?”, ”vad är det 

vi ska prata om?”, att man har en stund i början. (Specialpedagog) 

 

Sen dom som väntar sig att få lösningen på problemet. Då kan det bli svårt. Jag 

brukar säga att jag har ju inte hittat färden på trollspöet än. Då förstår alla vad jag 

pratar om. Jag har inte lösningen men man kan ändå känna att nu kommer experten 

här och tala om vad jag ska göra och sitter där med pennan beredd. Och när jag inte 

möter upp eller blir den dom trodde att jag var. Då blir det ju misslyckat, för deras 

skull. (Specialpedagog) 

 

Att specialpedagogen känner till den verksamhet de kommer till framkommer också som en 

faktor för handledningen. Några specialpedagoger beskriver att handledningen ofta utgår från 

observationer av den pedagogiska situationen. Vissa anser att detta är viktigt då det ger dem 

en rättvis bild av vad som händer, medan andra menar att det är viktigt för att bygga 

förtroende mellan dem själva och pedagogen, pedagogen vill att specialpedagogen är med och 

observerar och därför gör specialpedagogen det.  
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Men dom vill att man ska komma och titta i verksamheten. ”Vad gör vi och hur är 

vi?”. ”Jamen då kommer jag” säger jag. För jag tänker såhär, att jag har med dom 

liksom. Att dom måste känna att vi samarbetar och att vi gör nånting ihop. För då blir 

det mycket bätt…, mycket större möjlighet att jobba mot nån förändring.  

 

Pedagoger:  

Pedagogerna uppfattar att en viktig förutsättning för handledning är tiden. De har många olika 

aspekter på begreppet tid. Dels att det avsätts tillräckligt med tid för handledning så att de kan 

slappna av i handledningen utan att känna sig stressade, dels när denna avsatta tid infaller. 

Samtliga pedagoger på förskolan uppfattar att en förutsättning för att få tid till handledning är 

att personalen hjälper och stöttar varandra.  

 

för att sitta och vara stressad och veta att ”nej, men nu har vi vikarier till klockan blir 

ett sen måste vi tillbaks till verksamheten” det är inget gynnsamt. Utan man måste 

känna att man har tid. Det är nog faktiskt det viktigaste.(Pedagog) 

 

Många pedagoger berättar att deras specialpedagog inte alltid är på plats i verksamheten, 

något som påverkar möjligheterna att hitta tid för att mötas, samt att det kan vara svårt att 

hitta tid i schemat för att boka in handledning.  Det framkommer i våra intervjuer att en följd 

av detta är att man ibland går till sina kollegor för att diskutera olika ärenden och att det då 

blir en form av kollegial handledning istället för handledning med specialpedagog.  

 

Dels att jag har tid i schemat men dels att specialpedagogen också har tid så man kan 

boka ett möte på en timma […] jag fick faktiskt ett mail av hen häromdagen där hen 

ville ha träff om två elever, ’jag kan på måndagar och halva onsdagar och ibland på 

fredagar, det blir inte så mycket tid till att träffas.(Pedagog) 

 

[…]jag tycker det är jätteviktigt att man utnyttjar varje pedagogs kompetens till, om 

jag vet att dom har det. Och det är också det att man får så myck… man kan få mycket 

tips och idéer och dom får jag ju nu dom kanske jag inte får om en månad om 

handledaren kommer. (Pedagog) 

 

Pedagogerna har uppfattningen att en förutsättning för handledning är specialpedagogens 

kompetens. De vill att specialpedagogen ska ha goda kunskaper inom det specialpedagogiska 

området samt att hen ska vara kompetent i att leda och styra handledningssamtalet och se till 

att man håller sig till ämnet och fördela samtalstiden rättvist mellan deltagarna.  

 

Jag har förvän… att hen ska kunna sin sak. Absolut det här. Det den, hen kommer för 

att… hen eller han kommer för. Att dom måste kunna sin sak. För det ska inte vara att 

jag kan mer än vad den här pedagogen, specialpedagogen kan. (Pedagog) 

 

Det är väl lite så om man sammanfattar att dom ska ha den kompetensen, kunna 

lyssna på alla, kunna se, kunna höra upp liksom säga att det där hör inte hit, att vara 
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ganska strikt. Alltså att vara fyrkantig och kunna se, kunna se det här hör inte hit. Det 

här ska vi inte prata om. (Pedagog)   

 

I pedagogernas intervjusvar framkommer inte vikten av pedagogernas inställning till 

handledning lika tydligt, men en av informanterna lyfter hur deltagarnas inställning till 

handledningen faktiskt kan påverka själva handledningssituationen. 

 

Som jag sa är det en del som inte förstår vitsen med det (handledningen) medans en 

del tycker att det skulle vara bra och skönt. 

 

[…] när vi satt i grupp, vet jag att en av mina kollegor, […] hen sa ”jag tycker det här 

är svårt”. […] jag märkte på henne att hen var väldigt, hen sa ”jag tycker det här är 

jättesvårt” och hen sa inte särskilt mycket och backade väldigt tillbaka. Då blev jag 

lite osäker och jag upplevde att vår andra kollega också blev lite […] 

 

Att kommunikationen mellan pedagog och specialpedagog kring innehåll och syfte med 

handledningen är en viktig faktor är inte lika tydligt i pedagogernas intervjusvar. Däremot 

framkommer det i intervjuerna att nästan alla pedagoger menar att det är de som bestämmer 

innehållet i handledningen, antingen själva, tillsammans med sina kollegor eller tillsammans 

med specialpedagogen. En pedagog lyfter vikten av att tydligt kommunicera till 

specialpedagogen vad man förväntar sig av handledningen och vad man ska diskutera där. 

Pedagogen menar att hen alltid kommer ordentligt förberedd till handledningen och att det 

ligger i pedagogens eget intresse att vara tydlig med vad hen vill ha för hjälp för annars får 

hen ju inte den hjälp hen behöver.  

 

[…] specifik problematik och den har jag ju varit ganska, den har jag ju sagt innan, 

att agendan är klar. Jag kommer aldrig dit och har ändrat agendan. För jag vill ju ha 

ut så mycket av tillfället som möjligt.(Pedagog) 

 

Vi har ju alltid vår rundgång liksom med vad vill du ta upp, du och du. Det avhandlas 

ju varje gång vi har handledning. (Pedagog) 

 

[…]alltså, det är ju jag, alltså på det sättet är det ju jag som bestämmer eftersom jag 

har specifika, specifika elever jag vill ta upp. (Pedagog) 

 

Pedagogerna uppfattar att en förutsättning för handledning är specialpedagogens kännedom 

om den verksamhet den kommer till för annars anser många att handledaren inte har en 

förståelse för pedagogernas verklighet. 

 

Att man är med… att man vet hur verksamheten fungerar tror jag, än att man kanske 

sitter på sitt lilla kontor och har den där utbildningen och inte vet riktigt. (Pedagog)  
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[…] och att inte bara sitta och handleda. Okej men jag kommer ut innan och så ser vi 

vad det är. Och då blir det ju en, då har man ju kanske inte den insikten att hur ser det 

ut i verkligheten. Då sitter man ju bara och pratar. (Pedagog) 

 

6.4. Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de tre yrkesgrupperna uppfattar att handledning som 

bedrivs av specialpedagog utgår ifrån två perspektiv. Det ena utgår ifrån barnet och kan 

härledas till ett mer individinriktat perspektiv. Det andra utgår ifrån miljön, förhållningssätt 

och undervisning och har mer ett deltagarperspektiv. Samtidigt fanns det handledning som 

utgick ifrån båda perspektiven. Det mest framträdande perspektivet som skolledare och 

pedagoger uppfattar är det som utgår från barnet, medan det hos specialpedagogerna är miljö, 

förhållningssätt och undervisning. 

 

Vidare finns även informell handledning på skolor och förskolor. Denna handledning har inte 

ett lika tydligt perspektiv som utgångspunkt då den inte är förbestämd utan av mer spontan 

karaktär. Det kan handla om möten i korridoren eller att man dröjer sig kvar när den avsatta 

handledningstiden är slut. 

 

De olika yrkesgrupperna förväntar sig att handledning ska leda till utveckling. Detta kan ske 

genom att man får råd och tips i konsultativa samtal eller genom att man får reflektera och 

vidga sina perspektiv med specialpedagogen som samtalsledare i reflekterande samtal. En 

samarbetande form av samtal beskrivs också, då deltagarna är mer jämlika och tillsammans 

strävar mot utveckling genom att dela med sig av sin kunskap samt reflektera och lära av 

varandra. Skolledarna förväntar sig att handledningen ska leda till utveckling genom 

reflekterande och konsultativa samtal. Specialpedagogerna lyfter de reflekterande och de 

samarbetande samtalen som vägen till utveckling. Pedagogerna förväntar sig till största del 

råd och tips, i form av konsultativa samtal, men de nämner även reflekterande och 

samarbetande samtal. 

 

Sammanfattningsvis framkommer fem övergripande teman i de uppfattningar yrkesgrupperna 

har om vilka förutsättningar som krävs för att handledning ska kunna bli ett verktyg i arbetet 

med att möta barn ute på skolor och förskolor. Dessa övergripande teman är tid, 

specialpedagogens kompetens, pedagogernas inställning till handledning, kommunikation 

mellan aktörerna, specialpedagogens kännedom om verksamheten. Dessa teman framkommer 

i alla yrkesgrupper, men de är inte lika framträdande hos alla.  

 

Alla yrkesgrupper uppfattar att tiden är en viktig förutsättning för handledning. Man måste 

avsätta tillräckligt med tid så att pedagogerna och specialpedagogen inte känner sig stressade i 

handledningen och man måste hitta tider då alla berörda kan vara med. Svårigheterna med att 

hitta tid till handledning, samt det faktum att specialpedagogerna inte alltid finns på plats, 

leder ibland till att man istället söker sig till en kollega för att lyfta problem, det blir då en 

form av kollegial handledning. 
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Specialpedagogens kompetens handlar om specialpedagogens förhållningssätt i 

handledningen, hur specialpedagogen styr samtalet samt om den specialpedagogiska 

kompetens som specialpedagogen förväntas ha. Alla yrkesgrupper har uppfattningen att 

specialpedagogens kompetens som en viktig förutsättning för arbetet med handledning. Alltså 

ger både skolledare och pedagoger legitimitet till specialpedagogerna att praktisera 

handledning förutsatt att de har kompetens inom området. Detta är något som utvecklas i 

diskussionsavsnittet.  

 

Pedagogernas inställning till handledning är något som speciellt skolledare och 

specialpedagoger tar upp. De är av uppfattningen att en förutsättning för handledning är att 

pedagogerna är intresserade av det och vill vara där, samt att de bör vara väl förberedda när de 

kommer dit. Pedagogerna nämner inte sin egen inställning till handledning i lika stor 

utsträckning som de övriga två yrkesgrupperna, men det framkommer dock att den är av 

betydelse för hur handledningen uppfattas. Resultatet visar också att de i hög grad är delaktiga 

i detta arbete. 

 

Att aktörerna i handledningen sinsemellan kommunicerar och kommer överens om 

handledningens innehåll och form uppfattas i studien som en förutsättning för arbetet med 

handledning. Skolledare och specialpedagoger uppfattar att det är en viktig förutsättning för 

att alla aktörer ska bli nöjda så att ingen känner att de inte fått vad de väntade sig. Hos 

pedagogerna uppfattas inte kommunikationen som en förutsättning för handledning fullt lika 

tydligt som hos de andra två yrkesgrupperna. 

 

Den sista uppfattningen handlar om att det är en förutsättning att specialpedagogen bör vara 

insatt verksamheten för att handledningen ska uppfattas som användbar. Skolledarna lyfter att 

de anser att specialpedagogen ska ha kännedom om den verksamhet som bedrivs och om de 

värderingar man arbetar efter. Pedagogerna menar att de helst vill att specialpedagogen ska 

observera den pedagogiska situationen innan handledningen för att ha en ordentlig inblick i 

hur pedagogernas verklighet ser ut. Specialpedagogerna menar att det visserligen kan vara bra 

med observationer så att handledningen kan utgå från själva observationen, men samtidigt 

säger de att det oftast inte är nödvändigt. Ibland kan en observation snarare vara ett sätt att få 

förtroende och därmed också legitimitet från pedagogen, inte för att få stoff till 

handledningen.  

7. Diskussion 

I följande avsnitt kommer metod gällande datainsamling och analys att diskuteras. I 

resultatdiskussionen diskuteras de resultat som framkommit i studien i relation till tidigare 

forskning och den teoretiska ramen där Abbotts professionsteori får en mer framträdande roll. 

7.1. Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi ansåg att detta passade studiens syfte 

bäst. Vi ville fånga informanternas tankar, åsikter och förväntningar om handledning och vi 

anser att vi fick svar på frågeställningarna. Intervjuerna byggde alla på samma intervjuguide 
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så att frågor, förutom följdfrågorna, ställdes till alla informanter. Frågorna hade låg grad av 

strukturering och gav informanterna stort svarsutrymme.  

 

Vi satte oss in i ämnet handledning samt i den teoretiska ramen och sökte både svensk och 

internationell forskning kring detta. Att hitta internationell forskning kring handledning som 

bedrivs av specialpedagoger var lite komplicerat eftersom det finns flera olika engelska 

begrepp för just handledning, samt att de internationella skolsystemen inte är samma som i 

Sverige och specialpedagogernas uppgifter inte är desamma.  

 

I intervjuerna kan en viss asymmetri förekomma genom att den som intervjuar får en sorts 

maktposition. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ forskningsintervju är 

förenad med en asymmetrisk maktrelation eftersom det är intervjuaren som bestämmer ämne 

och intervjufrågor, och också avgör vilka frågor som bör följas upp. Intervjuaren både inleder 

och avslutar samtalet och är den som i intervjusituationen har vetenskaplig kompetens. För att 

informanterna skulle känna sig så bekväma som möjligt lät vi dem själva bestämma plats för 

intervjuerna. I vårt fall blev det även en sorts asymmetri åt andra hållet då vi var i 

beroendeställning gentemot informanterna, vi ville få information av dem som de själva 

bestämde om de ville dela med sig av. 

 

I en kvalitativ studie är det viktigt att man är medveten om de etiska aspekterna. Genom att 

garantera informanterna konfidentialitet genom att skydda privata data kan man bidra till en 

trygghet hos informanten i dennes sätt att uttrycka sig.  

 

Att både muntligt och skriftligt informera deltagarna i studien om att deras deltagande var 

frivilligt, att allt material skulle avidentifieras samt att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande gav både oss och informanterna ett visst skydd.  

 

En svårighet i intervjuerna var att det finns så många olika former av handledning och, trots 

att vi i missivbrevet beskrev att studien handlade om handledning som bedrivs av 

specialpedagoger, och trots att detta var en erfarenhet som informanterna hade valde de ibland 

att prata om erfarenheter av annan handledning än den som specialpedagoger beskriver. Vi 

fick då, genom följdfrågor styra in informanterna på att prata om handledning som bedrivs av 

specialpedagog.  

 

Att använda sig av kvalitativ innehållsanalys var svårt då de meningsbärande enheterna lätt 

blir för långa. Det var även svårt att bestämma innebörden i dessa enheter då de ibland kunde 

ha mer än en tolkning samt att informanterna ibland lämnade motsägande information. Vi har 

fört långa diskussioner under analysarbetet kring hur vissa meningsbärande enheter kan 

tolkas.  

 

Eftersom syftet med studien var att undersöka olika yrkesgruppers uppfattningar om och 

förväntningar på handledning har vi valt att redovisa resultaten under respektive yrkesgrupp. 

De olika yrkesgrupperna innehåller fem eller sex informanter var och resultatet är därför inte 

generaliserbart.  
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7.2. Resultatdiskussion  

Att handledning är ett komplext begrepp som innefattar många olika uppfattningar och 

förväntningar om vad det är, vad det ska leda till och hur den ska bedrivas kommer fram i 

studien. Näslund (2004) menar att det kan bero på att begreppet handledning har vuxit fram 

från många olika yrkestraditioner och att det blir svårt att hitta rätt i den litteratur som finns i 

ämnet. Vi ställer oss frågan om uppfattningarna kring handledning skulle kunna bli tydligare 

om man förde en vidare diskussion på förskolorna och skolorna med de inblandade aktörerna 

om deras förväntningar kring både form, roller och syfte.  

 

Det finns många olika yrkesgrupper som har jurisdiktion kring fältet handledning; till 

exempel kuratorer, psykologer, beteendevetare och specialpedagoger. Vi undrar om det inte 

behövs ett förtydligande kring specialpedagogens handledande funktion, där den dels blir 

tydligare för specialpedagogen och för pedagogerna men även för skolledaren, som faktiskt 

har det yttersta ansvaret på skolor och förskolor, och även kan påverka vad som ska 

prioriteras i verksamheten. Bladini (2004) menar att specialpedagogen får ganska vida 

möjligheter att tolka vad handledning är. Specialpedagogens jurisdiktion kring handledning 

utmanas då pedagoger i studien menar att kollegial handledning blir ett viktigt inslag i deras 

utvecklingsarbete. Då specialpedagogen inte finns på plats kan man inte vänta. Är det så att 

specialpedagogens placering är viktig för att få jurisdiktion över den specialpedagogiska 

handledningen? 

 

Ahlberg (2007) menar att forskningen kring barns svårigheter och specialpedagogik har fått 

kritik eftersom man anser att begreppen är alltför förenklade för att kunna beskriva den 

komplexitet som specialpedagogik innebär. Forskningen delar upp specialpedagogiken i två 

olika synsätt, det individinriktade, där man förlägger problematiken på barnet, och 

deltagarperspektivet, där man snarare söker orsakerna i lärandemiljön. Att sortera in 

specialpedagogik och specialpedagogiska handledningssamtal under dessa två kategorier är 

näst intill omöjligt då verkligheten visar att de två perspektiven ibland är beroende av 

varandra. Vi kan i studien se att specialpedagoger nästan uteslutande ser att handledningen 

har sin utgångspunkt i något som kan liknas vid ett deltagarperspektiv på barns svårigheter, 

medan skolledare och pedagoger uppfattar att handledningen väldigt ofta utgår ifrån barnet 

och barnets svårigheter. Vi ser, precis som Bladini (2004) och Sundqvist (2012), en fara i att 

utgå från barnet i handledningen eftersom det är lätt att hamna i ett individperspektiv med 

ensidiga lösningar. På samma gång förstår vi det dilemma man kan hamna i då det är barns 

individuella behov man ska ta hänsyn till samtidigt som man anpassar verksamheten, miljön 

och förhållningssättet för att kunna möta barns olikheter. Nilholm (2005) menar att 

specialpedagogiken är svår på det sättet, det är svårt att utgå från en neutral punkt i något som 

faktiskt ska diskuteras i förhållande till något avvikande. Vi ställer oss frågan varför 

skolledare och pedagoger i studien oftare uppfattar att handledningen utgår ifrån barnet, vilket 

kan leda till att man hamnar i det individinriktade perspektivet, medan specialpedagogerna 

menar att man mer utgår från miljön?  
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Om yrkesgrupperna har olika uppfattningar om vad handledningen innebär och vad den utgår 

ifrån så har man kanske också olika förväntningar på vad handledaren bör ha för kompetens. 

Lendahls, Rosendal och Rönnerman (2005) fann att de gånger handledningen inte fungerade 

så bra så var det för att man hade olika förväntningar. Pedagogerna förväntade sig råd och ny 

kunskap medan handledarna ville att lärarna skulle utvecklas genom reflektion.  

 

I resultatet kan vi se att handledaren förväntas ha två olika sorters kompetens. Dels kompetens 

inom det specialpedagogiska området och dels kompetens i att hålla i ett handledningssamtal. 

Alla yrkesgrupper lyfter specialpedagogens kompetens som något som de uppfattar vara en 

förutsättning för att arbeta med handledning. Men vad händer om man inte har samma syn på 

vad denna kompetens innebär? Kanske påverkas möjligheten för specialpedagogerna att 

hävda jurisdiktion inom området, eftersom de inte uppfattar handledningen på samma sätt 

som de andra två yrkesgrupperna. I studien kan vi se att skolledare och pedagoger ibland 

förväntar sig att få råd och hjälp utifrån ett mer individinriktat perspektiv och att handledaren 

erbjuder hjälp utifrån ett deltagarperspektiv. Kanske finns risken att specialpedagogens 

kompetens, och därmed också legitimitet att handleda, blir ifrågasatt då hen inte lever upp till 

de förväntningar, på att vara experten som ger råd och tips, som pedagogerna har. En annan 

aspekt kan även vara att råden inte blir som pedagogerna vill ha dem. Sundqvist (2012) 

menade att det konsultativa samtalet inte var problemfritt eftersom det var svårt att leva upp 

till den kompetens som lärarna förväntade sig att handledaren skulle ha.  

 

Specialpedagogernas väg till att få jurisdiktion över handledningen är beroende av de andra 

yrkesgruppernas uppfattningar om handledning och deras förväntningar på handledningen och 

handledarens kompetens. Richmond och Smith (1990) konstaterade att lärarna i deras studie 

inte ansåg att handledare som inte var insatta i verksamheten kunde vara dem till hjälp. 

Lärarna ansåg att handledaren borde förbereda sig inför handledningen genom att komma ut i 

verksamheten och observera. I studien framkommer det att specialpedagogerna ibland 

använder sig av observation, inte alltid för att få stoff till handledningen, utan för att skapa 

förtroende hos pedagogerna och på så sätt få legitimitet att handleda. 

 

Idol och West (1987b) och Sundqvist (2012) lyfter tiden som en av de viktigaste faktorerna 

för handledning och vi kan även i denna studie konstatera att tiden är viktig. Vi kan se att det 

är svårt att hitta tid för handledning och att handledningen oftast handlar om att det är 

problem av något slag. Kanske är det så att eftersom handledningen oftast uppfattas utgå ifrån 

eleven och eftersom det är ont om tid, så blir fokus att på snabbast möjligast sätt lösa 

problemet. I Sundqvists (2012) studie uppgav speciallärarna att den oplanerade 

handledningen var den vanligaste, dels på grund av tidsbrist. Är det så att det blir enklare att 

fånga specialpedagogen lite snabbt i korridoren, då man inte hinner med den process som en 

reflekterande handledning behöver? I Lendahls Rosendahl och Rönnermans (2000) studie 

framkom det att processer kring utveckling tar tid. Vem har jurisdiktion att bestämma hur 

tiden för handledning ska prioriteras?  

 

Forskningen kring de olika handledningsmodellernas påverkan på elevers resultat är inte 

samstämmiga. I en studie av Sheridan et al. (1996) var den effektivaste modellen den som 
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innehåller rådgivande moment. Medan Tysinger et al.(2009) säger att den 

handledningsmodell som både ger innehåll och process är den som lärare föredrar. I studien 

kan man se att den handledningsmodell pedagoger och skolledare ofta förväntade sig var den 

mer konsulterande handledningen medan specialpedagoger lyfte fram den reflekterande och 

samarbetande handledningen som viktig. Kanske beror detta på ett ”tidsdilemma”, att tid till 

handledning inte prioriteras, vilket gör att arbetet med att vidga det specialpedagogiska 

synsättet försvåras, eftersom det krävs tid för att starta processer som skulle kunna leda till att 

deltagarperspektivet blir dominerande i förskolan och skolan? Är det först när man ges tid 

som handledningen kan få formen av ett reflekterande eller samarbetande samtal och är det 

först då kan vi komma bort från det individinriktade perspektivet och starta den process som 

handledning skulle kunna innebära och man kan se på sig själv istället för på barnet?  

 

Vi kan i studien se att förväntningarna på handledningen är olika mellan yrkesgrupperna. 

Både skolledare och pedagoger har mer förväntningar på konsultativ handledning. Om man 

kopplar det till dessa yrkesgruppers uppfattningar om handledning så kan vi konstatera att 

dessa två yrkesgrupper även beskriver att handledning utgår från ett mer individinriktat 

perspektiv, med individen i centrum. Man utgår oftast från barnet. Kanske är det så att man, 

utifrån en individinriktad barnsyn, mer förväntar sig råd och tips kring hur man ska hantera 

situationen.  I det reflekterande samtalet krävs en annan medvetenhet om den egna rollen och 

att man ser på sig själv, detta kräver ett deltagarperspektiv på barns svårigheter. Sundqvist 

(2012)  konstaterade att det konsultativa samtalet var mest framträdande och att det 

individinriktade perspektivet på barns svårigheter levde kvar i den finlandssvenska skolan, 

detta tolkar vi som att det finns en koppling mellan vilken barnsyn man har och vilken 

handledningsmodell man föredrar. Då specialpedagogen uppfattar att handledning oftast utgår 

från miljön, och den handledningsmodell som oftast används är reflekterande och 

samarbetande samtal, kan man fråga sig om specialpedagogen är otydlig med att 

marknadsföra de olika handledningsmodeller som finns och hur dessa, på olika sätt, kan vara 

olika vägar för att nå målet.  

 

De olika yrkesgrupperna i studien lyfter specialpedagogens kompetens och kommunikationen 

mellan aktörerna som en viktig faktor för att handledningen ska fungera. Att man ibland inte 

tydliggör handledningens form och syfte med varandra, är något som kan leda till att man inte 

får det man förväntar sig. Detta är även något som Tysinger et al. (2009) har konstaterat. De 

menar att man är mer positiv till handledning och handledarens kompetens och om den 

handledning man får överensstämmer med de förväntningar man. Lendahls Rosendahl och 

Rönnerman (2005) lyfter vikten av att aktörerna i handledningen är överens, så att dess inte 

krockar och leder till att man blir missnöjd med handledningen. Även Åberg (2009) lyfter 

vikten av kommunikation mellan handledare och handledd för att säkerställa handledaren kan 

erbjuda det som den handledde förväntar sig.   

 

Sundqvist (2012) föreslår en ny form av handledningsmodell. Det mer samarbetande samtalet 

där olika yrkesgruppers kompetens inte ställs mot varandra utan genom samtalet lyfts de 

olikas kompetenser fram och man vidgar de specialpedagogiska perspektiven tillsammans. 

Där rollerna genom samtalet tydliggörs. Skulle detta vara en möjlighet för det individinriktade 
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perspektivet att flytta ut från skolan och förskolan och ersättas av andra specialpedagogiska 

perspektiv, där barnet inte blir ensam bärare av sina svårigheter? 

7.3. Slutsats 

 

Handledning kräver, förutom tid, att specialpedagogen har god handledarkompetens och att 

deltagarna är positivt inställda till handledningen. Handledarkompetensen innebär både den 

specialpedagogiska kompetens som en specialpedagog förväntas ha och kompetens i att leda 

ett handledningssamtal. Det uppfattas också vara en viktig förutsättning att man tillsammans 

pratar om olika modeller för handledningen. Vi anser att detta är ett utvecklingsområde där 

specialpedagoger, pedagoger och skolledare gemensamt behöver samtala och reflektera kring 

vilka konsekvenser de olika utgångspunkterna i handledningen, individinriktat eller 

deltagarperspektiv, kan få för handledningen och för arbetet med att möta barns olika behov 

ute på skolorna och förskolorna. Vi menar att en diskussion kring de olika 

handledningsformerna får betydelse för en vidgad syn kring barn i behov av särskilt stöd. 

 

Kommunikation mellan alla aktörer i handledningsarbetet uppfattas som en grundläggande 

förutsättning. Samtal mellan skolledare och specialpedagoger kring vilka förväntningar som 

finns på vad specialpedagogen ska göra och kan erbjuda. Då yrkesgrupperna ibland inte har 

samma syn på vad handledningen ska leda till och hur den ska gå till kan detta leda till att 

man definierar handledarkompetensen olika. Det är därför av stor vikt att de inblandade 

tillsammans diskuterar vilka förväntningar de har på varandra och på handledarens kompetens 

så att man inte har olika uppfattningar om detta i handledningssituationen. Detta ser vi som ett 

led i att stärka specialpedagogers jurisdiktion kring handledning. Samtal mellan 

specialpedagoger och pedagoger kring förväntningar på kompetens och olika 

handledningsmodeller, syfte och innehåll. Samtal mellan alla berörda kring vidgad barnsyn 

och handledningens möjlighet till detta. För att dessa samtal ska kunna äga rum måste det 

avsättas tid till handledningsarbetet skolor och förskolor. Alla verksamheter måste även ha 

tillgång till specialpedagogen. Denna studie visar att då specialpedagogen inte är på plats 

vänder man sig istället till kollegor. Det är även så att man väljer snabb informell handledning 

före den formella då specialpedagogens tid på verksamheten är begränsad. Genom att ha en 

specialpedagog på plats på våra skolor och förskolor finns större förutsättningar för att de 

olika perspektiven lyfts i handledningen och att handledningen kan få formen av reflekterande 

och samarbetande samtal. Då kan handledningen bli ett verktyg i arbetet med att möta barns 

olika behov. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Erfarenhet av handledning 

Vilka erfarenheter har du av handledning?  

Har du erfarenhet av handledning ledd av någon annan än en specialpedagog 

(psykolog/kurator)?  

Anser du att den handledningen skiljer sig jämfört med handledning ledd av specialpedagog? 

På vilket sätt? 

 

Vilka olika former för handledning förekommer på din arbetsplats? (Handledning under 

speciellt avsatt tid, mer informell handledning då behov uppstår, i fikarum, vid kopiatorn, 

eller när man träffas under dagen.) 

Vilken ”typ” förekommer mest?  

Vilken ”typ” anser du är viktigast? Varför? 

 

Kan du ge exempel på en positiv handledningssituation du varit delaktig i? (beskriv och 

exemplifiera) Vad var det som gjorde att du upplevde det positivt? Din roll? Övriga deltagares 

roll? 

Kan du ge exempel på en negativ handledningssituation du varit delaktig i? (beskriv och 

exemplifiera) Vad var det som gjorde att du upplevde det negativt? Din roll? Övriga 

deltagares roll?  

 

Kan du nämna några viktiga faktorer för att handledning ska kännas meningsfull för dig? 

 

Vilka utmaningar kan du se i arbetet med handledning? 

 

Förväntningar på handledning 

Vad förväntar du dig att handledning ska leda till?  Kortsiktigt/på lång sikt? 

 

Vilken typ av problematik eller situationer anser du att handledning är lämpligt för? Ge 

exempel. 

Finns det tillfällen då handledning inte är lämplig? Kan du ge exempel på det? 

 

Kan du ge ett exempel på ett tillfälle då du anser att handledningen var avgörande?  Vad 

påverkade och varför? 

Kan du ge ett exempel på ett tillfälle då du anser att handledningen inte hjälpte? Varför? Vad 

hände? 

 

Hur tror du att din chef uppfattar syftet med handledning? 

Hur tror du att specialpedagogen uppfattar syftet med handledning? 

Hur tror du att pedagoger uppfattar syftet med handledning? 
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Hur utvärderar ni resultatet av handledningen? Hur följs handledningen upp? 

 

Vilka förväntningar har du på din chef i arbetet med handledning?  

Vilka förväntningar har du på specialpedagogen i arbetet med handledning?  

Vilka förväntningar har du på pedagogen i arbetet med handledning?  

 

Möjlighet att påverka handledningens utformning och innehåll 

Hur bestäms syftet och innehållet i handledning?  

(Hur anser du att du kan påverka handledningens syfte och innehåll?) 

(Hur pratar ni om och tydliggör syftet med handledningen? Kontrakt?) 

Kan du beskriva din roll kring handledningstillfällena? 

 

På vilket sätt är du med och påverkar arbetet kring handledning på din arbetsplats? 

 

Handledningens möjligheter och begränsningar 

På vilket sätt kan handledning leda till utveckling på din skola/förskola för 

elever/barn/föräldrar/pedagoger? Ge exempel. 

Finns det negativa följder, hinder eller begränsningar med handledning på din skola/förskola 

för elever/barn/föräldrar/pedagoger? Ge exempel. 

 

Vilka förutsättningar finns för att arbeta med handledning på din arbetsplats? 

 

Hur ser samarbetet kring handledning ut på din skola/förskola? 

 

På vilket sätt skulle du vilja utveckla arbetet med handledning på din skola/förskola? 
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Bilaga 2: Missivbrev skola 

 

 

Hej! 

Vi heter Jill Sundstedt och Tove Wigardt och vi är 

studerande på specialpedagogprogrammet vid Mälardalens Högskola. Just nu håller vi på att 

skriva vår avslutande uppsats. Vårt syfte med studien är att undersöka hur olika yrkesgrupper 

inom skolan och förskolan uppfattar handledning. Vår handledare är Kerstin Göransson, 

docent i specialpedagogik. 

 

Varför gör vi studien? 

Som specialpedagoger förväntas vi enligt examensförordningen  SFS       38  ”medverka i 

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

samt ha en ”fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”, vi vill därför, med hjälp av era 

erfarenheter, utveckla vår kunskap inom detta område. 

 

Vilka deltar? 

Till vårt arbete önskar vi få information från: 

 någon person från skolans ledningsgrupp som är insatt i skolans 

handledningsuppdrag,  

 någon specialpedagog som arbetar med och har erfarenhet av handledning  

 någon pedagog som har erfarenhet av att delta i handledning enskilt eller i grupp 

Vi skulle därför vara tacksamma om du har möjlighet att vidarebefordra detta brev till 

personal som skulle kunna delta i en intervju i ämnet. 

 

Vad innebär ett deltagande? 

Intervjun tar 45-60 minuter och kommer alltså att beröra arbetet med handledning. Områden 

som kommer att behandlas är: 

 Erfarenhet av handledning 

 Förväntningar på handledning 

 Möjlighet att påverka handledningens utformning och innehåll 

 Handledningens möjligheter 

 Då det är flera skolor som deltar i studien kommer endast en av oss att genoföra intervjuerna 

på er arbetsplats. Intervjuerna kommer att ske under vecka 10-12. 

 

Full konfidentialitet 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Utifrån transkriberingen kommer vi att 

göra en tematisk redovisning där utvalda delar och citat från intervjun redovisas. Alla 

intervjuer kommer att avidentifieras och namn på personer och skolor röjs aldrig. Deltagandet 

i studien är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. Alla namn på 
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personer och platser kommer att avidentifieras och personuppgifterna kommer endast finnas 

tillgängliga för intervjuarna. Resultatet av studien kommer att publiceras i Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA); http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf. 

 

Med förhoppningar om ditt deltagande, vänligen 

 

Jill Sundstedt  och Tove Wigardt 

 

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor 

Jill Sundstedt, tel XXX-XXXXXXX, E-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

Tove Wigardt, tel XXX-XXXXXXX, E-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik, Akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation, Mälardalens högskola, tel 021-101423, E-mail: kerstin.goransson@mdh.se 

 

  

 

 

 

 

  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
mailto:xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
mailto:xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
mailto:kerstin.goransson@mdh.se
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Bilaga 3: Missivbrev förskola 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi heter Jill Sundstedt och Tove Wigardt och vi är studerande på specialpedagogprogrammet 

vid Mälardalens Högskola. Just nu håller vi på att skriva vår avslutande uppsats. Vårt syfte 

med studien är att undersöka hur olika yrkesgrupper inom skolan och förskolan uppfattar 

handledning. Vår handledare är Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik. 

 

Varför gör vi studien? 

Som specialpedagoger förväntas vi enligt examensförordningen  SFS       38  ”medverka i 

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

samt ha en ”fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”, vi vill därför, med hjälp av era 

erfarenheter, utveckla vår kunskap inom detta område. 

 

Vilka deltar? 

Till vårt arbete önskar vi få information från: 

 någon person från förskolans ledningsgrupp som är insatt i förskolans 

handledningsuppdrag,  

 någon specialpedagog som arbetar med och har erfarenhet av handledning  

 någon pedagog som har erfarenhet av att delta i handledning enskilt eller i grupp 

Vi skulle därför vara tacksamma om du har möjlighet att vidarebefordra detta brev till 

personal som skulle kunna delta i en intervju i ämnet. 

 

Vad innebär ett deltagande? 

Intervjun tar 45-60 minuter och kommer alltså att beröra arbetet med handledning. Områden 

som kommer att behandlas är: 

 Erfarenhet av handledning 

 Förväntningar på handledning 

 Möjlighet att påverka handledningens utformning och innehåll 

 Handledningens möjligheter 

 Då det är flera förskolor som deltar i studien kommer endast en av oss att genoföra 

intervjuerna på er arbetsplats. Intervjuerna kommer att ske under vecka 10-12. 

 

Full konfidentialitet 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Utifrån transkriberingen kommer vi att 

göra en tematisk redovisning där utvalda delar och citat från intervjun redovisas. Alla 

intervjuer kommer att avidentifieras och namn på personer och förskolor röjs aldrig. 
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Deltagandet i studien är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. 

Alla namn på personer och platser kommer att avidentifieras och personuppgifterna kommer 

endast finnas tillgängliga för intervjuarna. Resultatet av studien kommer att publiceras i 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA); http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf. 

 

Med förhoppningar om ditt deltagande, vänligen 

 

Jill Sundstedt  och Tove Wigardt 

 

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor 

Jill Sundstedt, tel XXX-XXXXXXX, E-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

Tove Wigardt, tel XXX-XXXXXXX, E-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik, Akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation, Mälardalens högskola, tel 021-101423, E-mail: kerstin.goransson@mdh.se 

 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
mailto:xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
mailto:xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
mailto:kerstin.goransson@mdh.se
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Bilaga 4: Fördelning av arbetet 
 
Under vårt arbete med uppsatsen har vi fördelat arbetet på följande sätt. Vi har gemensamt 

skrivit missivbrev och intervjuguide och vi har båda kontaktat potentiella informanter. Tove 

genomförde elva intervjuer och Jill genomförde sex. Tove transkriberade nio intervjuer och 

Jill åtta. Analysen av intervjuerna har vi gjort gemensamt. 

 

Vad gäller den teoretiska ramen och forskningsbakgrunden så har vi var för sig sökt efter 

litteratur. Denna litteratur har vi sedan delat med oss av till varandra och vi har gemensamt 

skrivit dessa avsnitt i uppsatsen.  

 

Avsnitten inledning, syfte, frågeställningar, metod och diskussion har vi skrivit och 

formulerat tillsammans. Vårt primära arbetsverktyg under uppsatsskrivandet har varit Skype 

då vi bor i olika städer.  

 

Vi känner båda ett detta har varit ett gemensamt arbete då vi båda har varit aktivt deltagande i 

alla delar av uppsatsskrivandet.  


