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Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap i hur specialpedagoger ser på sin roll 

som kvalificerade samtalspartners i pedagogisk kollegial handledning. 

 

Studien tar sin utgångspunkt i ett kommunikations- och sociokulturellt perspektiv. Vi 

har valt Dewey som teoretisk utgångspunkt då hans teorier kring lärande och interaktion 

har relevans till vårt problemområde. Vi väljer också att luta oss mot Hatties forskning 

där han fokuserar på synligt lärande och kollegial utveckling. 

 

Studien vilar på en hermeneutisk forskningsansats och är genomförd som en kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer av sex yrkesverksamma specialpedagoger i 

olika kommuner och skolstadier. 

 

Studien ger en samstämmig bild av den kollegiala pedagogiska handledningens 

möjligheter till utveckling och lärande. Den pekar också på att pedagogisk kollegial 

handledning kan vara ett kompetenshöjande verktyg att använda sig av i den vardagliga 

praktiken i det systematiska kvalitetsarbetet. Det fanns en enighet om vikten av struktur 

och en kvalificerad samtalspartner som ledare. I analysen ser vi återkommande att det 

handlar om en öppen och prestigelös kommunikation i en ömsesidighet om 

undervisning, lärande och kunskapsinnehåll. Kollegial pedagogisk handledning ger 

struktur, en ordnad kunskap som vägleder ens handlande. Under diskussion kommer vi 

att diskutera metod, resultat och hur väl de motsvarar vårt syfte och frågeställningar 

samt en avslutande del med förslag till framtida forskning. 

 

  



 
 

II 

 

Förord  
Genom ett mycket gott samarbete under våren och sommaren 2013, har vi tillsammans 

skrivit vårt självständiga arbete. Det har varit mycket givande och utvecklande för oss 

som personer och för vår kommande profession.  

 

Vi har kontinuerligt fört ett samtal och diskussion kring ämnet, bollat tankar och idéer 

med varandra samt reflekterat och analyserat med hjälp av vald litteratur. 

 

Vi vill tacka våra informanter, kurskamrater och lärare. Ett stort tack till vår handledare 

för engagemang, givande kommentarer och råd. Slutligen vill vi tacka vår examinator 

för intressanta synpunkter och reflektioner. 
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1. Inledning 
I detta examensarbete avser vi att undersöka specialpedagogers syn på sin roll som 

kvalificerade samtalspartners i pedagogisk kollegial handledning. Vi har valt att 

fördjupa oss i specialpedagogers arbete som kvalificerade pedagogiska samtalspartners, 

detta då det i Högskoleförordningens Examensordning (2001:23) uttrycks, bland annat, 

att specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, andra berörda yrkeskategorier och föräldrar. Vi har 

under utbildningen, till specialpedagoger, fått ett stort intresse för den kollegiala 

handledningens betydelse. I enighet med våra kurskamrater anser vi att det är ett 

användbart och utvecklande redskap. Det kan vara kompetensutvecklande och gynna 

både individen och hela verksamheten. Vi har även under utbildningens gång fått 

tillfälle att prova på kollegial handledning. Upplevelsen av detta har varit mycket 

berikande och givande. Det har varit lätt att se nyttoperspektivet och i vår framtida roll 

som specialpedagoger kommer detta att gagna oss och vårt uppdrag. Vi har båda två en 

önskan och tro att rollen som kvalificerad samtalspartner kommer att vara en viktig del i 

vår kommande yrkesroll. Vi tror att kollegial pedagogisk handledning är ett verktyg 

som kan vara utvecklande och berikande för verksamheter. Detta kan användas på 

organisations-, grupp- och individnivå. Vår erfarenhet är att detta inte är ett allmänt 

vedertaget arbetssätt i skolans värld, överensstämmer detta med praktiken?   

 

”Tänk att alla, och då menar jag alla, du träffar har något intressant att säga dig. Att 

bemöta folk så. På så sätt, visar man sig själv och omvärlden respekt. På så vis gör man 

både gott för sig själv och andra. Och min livsfilosofi är att aldrig avfärda något i 

förväg, innan man vet” (Buscaglia 1992, s.203). 

    

1.1 ”En skola för alla” 

Den bärande idén med ”en skola för alla”, som vi anammat i Sverige, är alla barns rätt 

till utbildning och en likvärdig sådan som utgår från individens varierande 

förutsättningar. Det handlar om att skapa möjligheter för alla elever att utvecklas till sin 

fulla potential samt att skärpa kraven på skolan när det gäller att förverkliga mål att 

sträva mot för alla elever, samtidigt som skolan visar att den har stora förväntningar på 

eleverna (Ds, 2001). ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (Skollagen, Lgr 

11). Vi ser att pedagogisk kollegial handledning kan verka som en kontinuerlig 

kompetensutveckling hos pedagoger som möter elever i den dagliga verksamheten, med 

alla dess utmaningar och den komplexitet som skolan står för. Genom pedagogisk 

kollegial handledning kan pedagoger ges möjligheter till nya arbetssätt som kommer 

eleverna tillgodo.    

 

1.2 Handledning  

Tveiten (2003) menar att begreppet handledning inte är klart definierat och entydigt. 

Det används i många olika betydelser och sammanhang. Dess betydelse bestäms till stor 

del av i vilket sammanhang den används och sker i. Vad vi lägger i begreppet 

handledning har betydelse för kvaliteten på handledningen. I den engelska traditionen 

används counselling och supervision liksom consultation, guidence, tutoring och 

mentoring om vartannat. Detta visar på områdets komplexitet och mångfacettering. 

Innehållet i begreppet handledning kan definieras som kvalificering, en form av 

upplärningsverksamhet, undervisning och utbildningsprocess som ska vara till hjälp 

eller förberedelse för utveckling, inlärning och förändring. Tveiten (2003)  talar om att 

handledning är en praktisk aktivitet eller samtal mellan yrkesutövare som delar en 
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kontext. Den ska verka som hjälp och stöd i det egna växandet och utveckling. Det är en 

professionell inlärningsprocess som stöds av en professionell. I denna process är den 

enskilda individens resurser av största vikt och bör tas till vara på bästa sätt.  

 

En generell definition av begreppet handledning är att den är en ”pedagogisk metod, 

där en inom området mer erfaren person utbildar eller fortbildar en inom området 

mindre kunnig person” (Gjems, 1997, s.15). Handledarens roll och ansvar som 

”gatekeeper” betonas också. Med detta menar hon att denna person värnar om att en 

viss kvalitet upprätthålls och att eventuella personer som inte passar för sin uppgift 

uppmärksammas. Det är viktigt att skilja på det professionella och personliga, men ändå 

inte bli alltför distanserad. 

 

2. Syfte 
Syftet är att undersöka hur specialpedagoger ser på sin roll som kvalificerade 

samtalspartners i pedagogisk kollegial handledning. 

 

 Vad är pedagogisk handledning i praktiken enligt specialpedagoger? 

 Hur upplever specialpedagoger sin legitimitet som kvalificerad samtalspartner i 

pedagogisk kollegial handledning? 

 Vilken betydelse har samtalet i det pedagogiska kollegiala lärandet? 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att redovisa tidigare forskning inom specialpedagogik, 

handledning, handledningsetik och historik. Vi kommer även att visa på olika 

perspektiv och modeller inom handledningens utveckling, mångfacettering och dess 

svårfångade kärna. Vidare kommer vi här att fokusera på samtal, pedagogisk kollegial 

handledning och kollegialt lärande. 

 

3.1 Specialpedagogik 

Specialpedagogik- vad är det? Vad står det för? Vilken roll/funktion har den i skolan 

idag? Frågor och funderingar som det finns många svar på beroende på vem och hur du 

frågar. Det är ett mångfacetterat ämne som inte låter sig fångas allt för lätt.  Persson 

(2001) säger att det är svårt att ge en generell definition på termen specialpedagogik, 

men att dess funktion är att sättas in när den vanliga pedagogiken inte räcker till. Han 

säger vidare att specialpedagogisk kompetens behövs i skolan för att se till att varje 

elev, utifrån sina förutsättningar, får ett bra utbyte av skolan, något vi alla har rätt till. 

Det skall fungera som ett komplement när den allmänpedagogiska kompetensen inte är 

nog. Dessa två ska tillsammans bilda en helhet, de ska bidra till varandra. Det är av 

största vikt att vi ser på den vanliga pedagogiken och specialpedagogiken som två 

samarbetspartners som ska utmana och inspirera varandra. För att förbättra och 

förtydliga dess användning som vetenskapligt område och arbetet i praktiken. 

Specialpedagogikens roll i skolan är oumbärlig. Liljegren (1991) pekar på att vi ingår i 

ett större samhälleligt, kulturellt och biologiskt sammanhang. Många ”stora” 

existentiella och samhälleliga frågor kommer till uttryck i den ”lilla” värld som skolan 

är. Man har här, som specialpedagog, mandat att agera och gripa in i skeenden. I 

Kvalitetsgranskningen från år 2000 uppmärksammade man detta och ”Expertgruppen 

anser 

- Att specialpedagogisk verksamhet ska bedrivas i interaktion med den 

pedagogiska verksamheten, 

- Att rektors delaktighet i och kunskap om det specialpedagogiska området bör 

förstärkas, 

- Att den förstärkning av den specialpedagogiska kompetensen, som den nya 

lärarutbildningen innebär, måste förverkligas och att effekterna måste följas 

upp, 

- Att skolhuvudmännen bör ordna kompetensutveckling i specialpedagogik för 

redan verksamma lärare, 

- Att det behövs tydliga strategier vid övergångar inom utbildningssystemet.” (Ds 

2001:19, sid.22).  

 

Liljegren (1991) säger att specialpedagogik är ett mångfacetterat ämne där teorier från 

andra discipliner, framförallt pedagogik spelar stor roll. Andra vetenskapliga områden 

som också påverkar är psykologi, medicin och sociologi. Specialpedagogik har en nära 

koppling till utbildningspolitiska frågor och beslut och i och med detta en politisk och 

normativ funktion. I lärarutbildningskommitténs slutbetänkande beskriver man 

specialpedagogik som ”…ett nödvändigt kompetens- och kunskapsområde i utveckling 

av skolans pedagogiska arbete” (SOU, 1999:63, s.248). En av specialpedagogikens 

mest angelägna uppgifter är att bidra till att personal i förskola och skola utvecklar sin 

kompetens. I Högskoleförordningens Examensordning (2001:23) uttrycks bland annat 

att specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, andra berörda yrkeskategorier och föräldrar. Denna 

text betonar den konsultativa karaktären i specialpedagogens arbete och omfattar den 

handledande funktionen. Specialpedagogens funktion som handledare har ingående 
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studerats av Bladini (2004) och Sahlin (2004) som båda gjort uttömmande 

intervjustudier med specialpedagoger om deras erfarenheter av att handleda kollegor i 

skolan. Studierna visar på samtalets komplexitet, men också att specialpedagogens 

handledning kan skapa en plattform för samtal och reflektion som bidrar till att lärare 

får en möjlighet att utvecklas i sin profession.  

 

3.2 Handledning 
Handledning ska, enligt Näsgren & Ölund (2010) ses som en egen profession för vilken 

det krävs särskild utbildning. Ellis och Douce säger ”clinical supervision has emerged 

as a distinct professional specialty, similar to teaching – but different – similar to 

counseling – but different – and similar to consulting – but different”  (Tveiten, 2003, s. 

23). Studier i Sverige, säger Tveiten (2003), visar på att för att bli en bra handledare är 

man skicklig i sitt yrke med väl förankrade kunskaper och lång erfarenhet. Det 

förutsätter också att man kan förskjuta fokus från klientens situation till att handla om 

dess utveckling. Handledaren behöver också tillägna sig viss kulturkompetens, det vill 

säga kunskap om regler och kultur inom organisationen samt vetskap om grupp- och 

organisationsområdet. Handledarens kunskaper om klientens psykiska status och 

lämplighet talar man inte särskilt ofta om, men är det till gagn för arbetet. Handal & 

Lavås (2000) använder begreppet kvalificerad handledning när denna ges av en person 

som besitter kompetens att handleda i ett professionellt sammanhang. De menar att 

handledning är av stor vikt för både grupper och individers utveckling och inlärning. 

Det är ett viktigt komplement till annan pedagogisk verksamhet. Handledning ska vara 

en process för den som handleds där denne bearbetar egna erfarenheter. Bearbetningen 

bör innehålla både kognitiva, affektiva och psykomotoriska aspekter. Det är vidare inte 

enbart ett samtal om något utan deltagarna behöver känna och vara i det som sker.  

 

Lindén & Larsson (2005) skriver att kollegial handledning ursprungligen kommer från 

handledning och är en form av kommunikation som innebär en dialog och ömsesidighet. 

Fokus ska vara på relationen mellan de handledda och handledaren. Handledning är ett 

begrepp som förekommer i en mängd olika sammanhang och kan definieras på många 

olika sätt. Bestämningen av handledningsbegreppet är beroende av sitt sammanhang, 

vilken funktion den ska ha och vad den ska leda fram till. De menar att det som är 

gemensamt för all handledning är att den befinner sig i skärningspunkten mellan 

teoretiskt och praktiskt kunnande med syfte på lärande och att ge kompetens. 

 

 I handledning ser man den cykliska processen, det vill säga titta bakåt och relatera 

framåt, uttala vad man gör genom att till exempel berätta om konkreta handlingar och 

diskutera med andra på ett systematiskt och reflekterat sätt, genom varför-frågor som 

utmanar tänkandet. I kollegial handledning finns möjlighet att på ett professionellt sätt 

hantera problematiken med att det kommer någon utifrån och samtidigt bli bekräftad, få 

tid för samtal, reflektion och analys. Samtalet ger utrymme för 

kommunikationsprocesser där man konstruerar kunskap och meningsskapande. Man 

bygger och konstruerar kunskap genom erfarenhet och språk som leder till dialog, 

samarbete och förhandling (Kroksmark & Åberg, 2007).  

 

Bladini (2004) beskriver specialpedagogers syn på handledning och hur den har 

förändrats. Synen på handledningen har förskjutits från en rådgivande form till att 

fokusera mer på frågandet. Hon visar på att pedagoger har ett behov av att få prata av 

sig till någon som lyssnar. Vidare framgår det att det är av stor vikt att pedagogerna får 

höra att deras upplevelser delas av handledaren. Det är nödvändigt med ett kritiskt 

förhållningssätt till denna utveckling då Bladini (2004) tycker sig se att tiden till 
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reflekterande och kompetensutveckling fått en allt mer undanskymd plats. 

Specialpedagogens främsta uppgift bör inte vara att komma in som problemlösare, 

handledning bör vara en aktiv och konstruerande process. Ellström & Hultman (2004) 

pekar på hur lärande sker har utvecklats. Tidigare såg man lärandet i arbetslivet som 

isolerade undervisningssituationer, till exempel studiedagar. Detta då den kunskap som 

beslutats av någon utomstående skulle implementeras hos de anställda. Dessa 

förväntades sedan omsätta förvärvade kunskaper i det praktiska arbetet.  

  

Under de senaste decennierna har inflytandet över lärares kompetensutveckling 

förskjutits från centralt fattade beslut till ett allt mer lokalt inflytande. Tidigare rådande 

generella metoder har lämnats till förmån för lokala initiativ och andra former för 

kompetensutveckling har blivit allt vanligare." Lärande i handledda grupper är en av 

dessa, som innebär möjlighet att gemensamt skapa kunskap i en process som är 

integrerad i det dagliga arbetet " (Lendahls, Rosendahl & Rönnerman 2000; Andersson 

1996, s.80). 

 

Det ökade intresset för grupphandledning ser Lendahl, Rosendahl & Rönnerman (2000) 

och Persson & Rönnerman (2005) som en följd av skolreformer och diverse statliga 

intressen. De understryker alla statens vilja att stimulera samarbete mellan skola och 

högskola och konsekvensen har blivit en satsning på grupphandledning. Vilken roll 

denna kommer att spela i de enskilda skolorna ges stort eget utrymme att tolka för 

skolledning, arbetslag och den enskilda individen. I och med detta faller ett stort ansvar 

på kommuner och enskilda skolenheter att verka för att specialpedagoger och arbetslag 

ges tid, resurser och kompetensutveckling till att genomföra grupphandledning som ett 

effektivt verktyg att använda sig av i vardagens praktik. I handledning ska en kollektiv 

kunskap uppnås, en kunskap som inte kan nås enbart genom självreflektion. För att ett 

utbyte ska ske menar Normell (2002) att gruppens förväntningar på handledaren spelar 

stor roll. Några hoppas möta en allvis person som ska komma med lösningen på alla 

problem och göra arbetet lätt. Några hoppas på modern som tröstar, ger näring och 

skyddar eller en sträng domare som granskar deltagarnas insatser för att sedan fälla 

dom. Trygghet och struktur är dock ledord för att lyckas med handledning. Hon talar 

om den ultimata handledaren, ”… ska med ogrumlad blick så gott det går försöka se 

vad som händer och om det behövs kunna beskriva detta för deltagarna” (Normell, 

2002, s.129). Normell (2002) säger att all bra handledning innebär 

kompetensutveckling, men grundförutsättningen är att viljan att utvecklas finns. Hon 

menar att fortbildning ges större plats och vikt i dagens skola. En stor och viktig roll har 

skolledare och rektor när det kommer till att visa hur vi värderar detta arbete. Tonen och 

tiden som avsätts speglar ofta synen som denne har.  

  

Handledarens funktion är att informera om handledningen, motivera varför denna sker 

och ta hand om de praktiska arrangemangen. ”Hon/han ska vidare:  

1.Skapa ett klimat i gruppen som främjar handledningens ändamål. 

2.Att deltagarna tar med sig sina erfarenheter till gruppen. 

3.Att deltagarna bearbetar erfarenheter. 

4.Att deltagarna erkänner, upptäcker och lär genom bearbetning och 

begreppsbestämning av tema, kunskap och upplevelser. 

5.Att samspelet i gruppen blir konstruktivt. 

6.Att ta tillvara normer och värden i handledningen. 

      7.Att upprätthålla balansen mellan att ta tillvara och utmana deltagarna” (Tveiten 

2003, s.105).  
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I nedanstående figurer visar Tveiten (2003) hur varje enskilt handledningstillfälle och 

hela handledningsprocessen är uppbyggda. Han menar att innehållet och uppbyggnaden 

är den samma och att man genom detta får en tydlig struktur och en återkommande, 

förutbestämd, agenda. Genom detta skapas igenkännlighet och trygghet för alla 

deltagare i processen. 

 
 

3.3 Handledningsetik 

Det finns ingen specifik handledningsetik formad för handledare i Sverige utan den har 

sin bas i den etik specifik för varje yrkesområde. Internationellt sett finns det tydliga 

regler utformade för varje yrkesområde. Att Sverige inte har detta är en klar brist skriver 

Näslund & Ögren (Tveiten, 2003). Ett sätt att börja samtala kring detta kan vara att utgå 

från ansvarsfrågan, menar författarna. Man kan ställa sig frågor som: vems ansvar är det 

att handledningen genomförs på ett etiskt sätt? Vem ansvarar för vad när så många är 

involverade? Vad görs med informationen? Vad ska handledningen leda till? De belyser 

några etiska områden där det kan uppstå problem. De pekar på områden som 

konfidentialitet, samtycke, makt och kompetens. Ett annat område som är viktigt är 

dokumentation av handledningen, hur den ska se ut och vad som ska hända med den. 

Författarna menar att efter avslutad handledning ska allt skrivet raderas. Det behöver 

också avtalas om hur handledaren ska rapportera till organisationen, den kan vara 

muntlig eller skriftlig och får aldrig individualiseras. Till sist bör det också dras en 

tydlig gräns mellan handledning och psykoterapi. Handledaren har det yttersta ansvaret 

att ta upp de etiska aspekterna med handledning. För att utveckla ett etiskt 

förhållningssätt  menar Arnell (2013) att vi behöver diskutera etiska frågor med 

varandra. Han anser att det gäller att hålla pedagogers yrkesetik levande, diskutera 

etiska frågor och förhållningssätt. Målet med skolans yrkesetik måste genomsyra det 

pedagogiska arbetet. Detta är ett sätt, säger Arnell (2013), att utveckla professionen till 

att bli starkare och tydligare. 

  

3.4 Pedagogisk handlednings utveckling 
Vi kommer här att redogöra för den pedagogiska handledningens framväxt enligt 

Kroksmark & Åberg  (2007). Detta då vi anser att de på ett tydligt sätt redogör för 

handledningens framväxt och utbredning.  

 

Kroksmark & Åberg (2007) skriver om handledningsexpansion. Begreppet 

handledningsexpansion har växt fram ur de olika former av handledning som skett i de 

senmoderna västliga informationssamhällena. Vid en sökning på Internet på ordet 

handledning får man tusentals träffar. Författarna menar att handledningens expansion 

sedan 1960-talet verkar ha sin bas i den rastlöshet och inre oro som värden av största 

betydelse skapar. Idag har behovet av självförverkligande blivit så stort att det tillhör de 
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mest prioriterade områdena. Den sekulariserade värld vi lever i har öppnat möjligheter 

för självförverkligande och självhävdelse. Dessa diffusa känslor har skapat en 

hjälplöshet som i sin tur skapat ett utrymme för hjälparen i form av till exempel 

handledning. Handledaren och de handledda utgör handledningens centrum och används 

oftare än förr. Detta skapar ett utrymme för hjälparen som handledare och uttolkare. 

Dagordningen för handledning växer därför allt mer och risken är uppenbar att 

personliga ämnen tar allt mer plats på bekostnad av sakfrågor. Behovet av hjälpare har 

öppnat upp för terapi att beträda områden den traditionellt inte har behärskat. Genom 

detta, ser författarna, att metoder och roller från den terapeutiska sfären ges utrymme 

inom utbildning och skola. 

 

Kroksmark & Åberg (2007)  skriver vidare om att expansionen är tydlig då det idag 

finns kurser på upp till 60 poäng på högskolor och universitet i handledning. Det har 

också vuxit fram en stor marknad för facklitteratur inom området. Medan det på 70-talet 

enbart fanns ett fåtal böcker i ämnet så utges numera flertalet per år. Detta är ett tecken 

på att nya perspektiv vunnit mark inom handledning och gett en utökad utbredning. Den 

största expansionen verkar ske inom det som kallas livshandledning, där utbudet 

varierar mellan mycket seriösa till dyrköpt bluff. Denna utveckling får konsekvenser för 

handledarrollen som förskjuts från ämnesexperten till att bli frågeexpert. Möjligheten 

öppnas för handledaren att inta en kommentatorsroll där den egna erfarenheten inte 

används i handledningssituationen. Författarna menar att dagens handledare allt mer är 

kommunikationsexperter utan sakkunskap. I takt med denna utveckling ser de att 

språket har tagit över som dominerande lärandemedium, medan andra kunskaps- och 

lärandeformer skjuts undan. 

 

3.5 Varför handledning- tre förklaringsmodeller 

Kroksmark  & Åberg (2007) tycker sig se att sedan 1980-talet då handledning var 

relativt ovanligt så har det till dags datum ökat till att i stort sett finnas på alla skolor i 

någon form. De har ordnat in de olika perspektiven i tre olika förklaringsmodeller 

baserat på de olika funktioner som handledning kan ha i skolan: ”medel för lärande och 

utveckling, medel för anpassning och trygghetsskapande medel” (Kroksmark & Åberg, 

2007, s.79). Medel för lärande och utveckling: bygger på grupphandledning som 

kompetensutveckling med den nya tidens krav på lärande, förändring och utveckling i 

arbetslivet. Det är en förskjutning i synen på vad som ska läras till hur det bör läras. 

Fokus ligger på att lärande är ett sätt att skapa utveckling och förändring av 

verksamheten, ett lärande där bestämda kunskaper, föreställningar och rutiner 

ifrågasätts och omprövas. Medel som anpassning: handledning kan fungera som en 

kollektiv reflektion och att man genom detta sluter upp kring gemensamma mål, 

konflikter tonas ner, utvecklar större förståelse för varandras sätt att tänka, skillnader 

utjämnas, relationer stärks och en enighet växer fram. Det är en anpassning till 

arbetsplatsens förväntningar och krav. Medel som trygghetsskapande: har sin bas i 

anställdas behov av stöd i ett allt mer pressat och kravfyllt arbetsliv. Handledningen är 

ämnad att vara en hjälp i att hantera den osäkerhet som har sin grund i de professionella 

arbetsuppgifterna. Handledningen kan fungera som återhämtning och en viss regression, 

man tillåts ta ett eller flera steg bakåt för reflektion. 

 

3.6 Handledning- en kronologisk översikt 

 Kroksmark & Åberg (2007) beskriver den pedagogiska handledningen som ett 

verksamhetsfält som grundar sig i det sena 1800-talets USA. Det har hävdats att 

”handledning är skolverksamhetens äldsta icke undervisande befattning” (Kroksmark  

& Åberg, 2007, s.438). Under denna tid betonades handledarens funktion som 
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övervakare, ha uppsikt över att de centrala riktlinjerna för skolbildning följdes, 

utvärdera lärares prestationer och elevers framsteg. 

 

Under tidigt 1900-tal växte två konkurrerande synsätt fram i utbildningslitteraturen. Den 

första som hade sin grund i industriell logik fokuserade på tekniker för att effektivisera 

skolorna, deras uppgifter och innehåll. Man var mycket influerad av Taylorismen. 

Taylors principer för ett vetenskapligt ledarskap var identifiering och förstärkning av ett 

bästa sätt att utföra en uppgift, åtskiljande av arbetets planering från dess utförande samt 

att det ska finnas en direkt koppling av lön och prestation. Det fanns många anhängare 

till detta synsätt och det påpekades till och med att skolor skulle bli mer produktiva om 

de var uppbyggda som fabriker. Den andra riktningen som växte fram var förankrad i 

Deweys filosofi och den amerikanska utbildningens drivkraft. Här talade man om en 

reflekterande forskningsansats som skulle verka vägledande i den pedagogiska 

praktiken. Man skulle i samverkan resonera sig fram till en lösning istället för att styras 

av vetenskapliga regler. Detta blev en viktig och vägledande princip för pedagogisk 

handledning.  

 

På 1930-talet avsåg man att ersätta de gamla föreställningarna om handledaren som 

inspektör med samarbetsinriktning till att den skulle vila på en vetenskaplig grund och 

experiment.  

 

Från början av 1940- till 1960-talet fanns det en konsensus om att handledningens kärna 

skulle utgöras av demokratisk ledning. Under denna tid vidareutvecklades även 

begreppet demokratiskt pedagogiskt ledarskap. Året efter andra världskrigets slut 

argumenterades för att en utvidgad handledarroll behövdes. Denna menade att 

handledaren inte enkom skulle handlägga elevers och lärares lokala och omedelbara 

problem utan också behandla samhällsproblem. Andra publikationer från 1940- och 50-

talet som beskrev handledning byggde till stor del på samhällsvetenskapliga begrepp 

och termer. Man ansåg att handledning blev som mest effektiv när den skapade en anda 

av acceptans, förståelse och stöd och att en vetenskaplighet användes. Det betonades att 

vid ledarskap som uppstår i en grupp handlar det om att möta utmaningar i nuet och att 

ta tillvara ledarpotentialen hos alla individer. 

 

Under 1960- och 1970-talet blev det en drastisk omdefiniering av den pedagogiska 

handledningen. Man menade att handledare borde ompröva sin roll utifrån ett 

socialsystemteoretiskt perspektiv och börja se sig som förändringsagenter. Initiativet till 

förändring försköts från lärare till handledare. Mycket av dessa årtiondens litteratur kom 

att handla om att få lärare att acceptera innovation. Handledaren blev istället för att 

hjälpa lärare förändra sin arbetssituation ett verktyg till att förändra lärarna och deras 

beteende. Det fanns strömningar som utmålade lärare som problematiska motstånd att 

övervinna istället för idérika, kreativa och delaktiga i utvecklingen.  

 

Under 1980-talet framträdde termen ledarskap oftare än under någon annan tid och 

rektorns roll som pedagogisk ledare betonades.  Den framgångsrike pedagogiska 

ledaren beskrevs som företagsvisionär och paralleller mellan skola och näringsliv 

uppstod. Under de omfattande utbildningsförändringar som skett uppstod den kliniska 

handledningen för att bevara handledningens traditionella värden som samverkande 

problemlösning.  

 

På 1990-talet uppstod en ny linje inom den kliniska handledningen där fokus låg på en 

mer utvecklande och reflektiv ansats där hänsyn togs till personliga, sociala, historiska, 
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organisatoriska, kulturella och politiska sammanhang som påverkar utlärning och 

inlärning. Handledarens roll och mål i detta system att påverka lärares tänkande så att de 

bättre beaktar, inser, kringgår, motstår och omvandlar kunskap. Man ville stärka 

lärarens förmåga till kritisk analys av sin verksamhet utifrån etiska värden, så som 

jämlikhet och social rättvisa. Handledare skulle hjälpa pedagoger att granska 

föreställningar, värderingar och antaganden. Förespråkarna för detta synsätt uppmanade 

både handledare och lärare att ifrågasätta hierarkier och utmana kunskapsinnehållet i 

skolan som organisation.  

 

Handledning som profession har och är i ständig utveckling och förändring. Man har 

dock kunnat identifiera tre ständiga frågor som utforskats under hela 1900-talet. De är: 

      1.Handledarnas roll. 

2.Lärarens reaktioner på att bli handledd inklusive attityder till handledning. 

3.Värdet av handledning, effekten av olika modeller och strategier. 

 

Kroksmark & Åberg (2007) tror, efter att ha tittat på senare års trender, att 

handledningsforskningen kommer att fortskrida i två parallella riktningar. Den första är 

resultatet av ekonomiska och politiska krafter.  De skriver att handledning kommer att 

utvecklas långsiktigt och att den måste innefatta traditionella frågor som professionell 

utveckling med inslag av ökat samhällsengagemang, organisatoriska förändringar, 

omstruktureringar och teknikanvändande. Resultatet kan bli att handledningsbegreppet 

omdefinieras till att vara ett övergripande ansvar för förändring. Utmaningen vi står 

inför idag, anser författarna, är att återvinna förståelsen för vad som gör oss alla till 

människor och hur vår mänsklighet formas genom kommunikation och interaktion. 

 

3.7 Kommunikation och samtal 

Begreppet kommunikation kommer från latinets communicare vilket betyder ”att göra 

något gemensamt”, ”ha förbindelse med” eller ”delaktiggöra någon annan i”. 

Kommunikation sker när två eller fler personer är tillsammans. Kommunikation sker 

hela tiden mellan människor, verbal, icke verbal, digital och analog. Vi är inte alltid 

medvetna om vad vi kommunicerar, men signaler uppfattas, tolkas och reageras på. 

Budskap kan förmedlas på olika sätt och detta får stor betydelse för hur de uppfattas. 

All kommunikation kan feltolkas, missuppfattas och väcka oförutsedda reaktioner. 

Arbetet med kommunikation på ett medvetet sätt är centralt i arbetet att utveckla 

professionell kompetens (Säljö, 2000). 

 

Kvaliteten på kommunikationen har stor betydelse för om avsikt och mål med 

handledning ska uppnås. Det är handledarens ansvar att man fokuserar på samtalet 

mellan deltagarna och att det man talar om förs upp på en högre nivå samt bearbetas och 

reflekteras kring. När människor strålar samman uppstår det ett kommunikativt samspel 

mellan dem menar Säljö (2000). Han förklarar att användandet av språket är ett sätt att 

utveckla kunskap och kommunicera på. ”Det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förs 

vidare. Detta är en grundtanke i sociokulturellt perspektiv” (Säljö, 2000, s.22). En av 

grundpelarna i allt som sker människor emellan är att det finns en bas av god 

kommunikation. Fritzell (2003) talar om det goda samtalet och vikten av att bjuda in till 

det deliberativa samtalet. Med detta, menar han, dels den eftertänksamma reflektionen 

och när ett kollektiv eller grupp samtalar, utbyter tankar och åsikter för att nå fram till 

ett gemensamt ställningstagande. Han betonar vikten av att detta sker under avslappnade 

former i en lugn miljö och utan tidspress. Han säger vidare att det är ett ömsesidigt ge 

och ta i ett samtal som berör inblandade parter. Det innebär alltid tolerans och respekt 
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för den andre och att lyssna på dennes argument. Resultatet av samtalet blir, 

förhoppningsvis, några konkreta mål att arbeta vidare med och att sträva mot samt 

någon att bolla idéer och funderingar med.  

 

Rökenes & Hansen (2007) skriver att alla kan kommunicera. Människan har en 

grundläggande, medfödd förmåga, vilja och nödvändighet att förmedla sig med 

omvärlden. Denna förmåga utvecklas i samverkan med andra människor, är i hög grad 

fokuserad kring språk och sker under en hel livstid. De talar om att vår främsta resurs i 

arbetet med människor är vår allmänna relationskompetens och att använda sig av det 

man redan kan som kommunicerande medmänniska. När pedagoger ska använda sig av 

kommunikation och samtal i yrkesutövningen handlar det om att tillämpa förvärvade 

kunskaper i ett nytt sammanhang och samtidigt se till att lära sig mer och utveckla 

denna förmåga på ett passande professionellt sätt. Kommunikation är själva kontexten i 

arbetet med människor, barn som vuxna. Yrkeskontexten innebär att det ställs vissa 

krav på den som kommunicerar. Den professionella pedagogen befinner sig i en roll där 

han/hon samverkar utifrån vissa övergripande mål och krav. De involverade parterna 

har förväntningar och förhoppningar på varandra utifrån den infallsvinkel och bakgrund 

man kommer in i samtalet från. Carlsson & Linnér (2008) talar om att det i en 

yrkesprofession krävs fördjupad förståelse och kunskap. Denna måste växa fram från 

erfarenheter och bearbetas, analyseras och reflekteras utifrån praktisk erfarenhet och 

teoretiska kunskaper.  

 

3.8 Relationskompetens 

I pedagogens roll ställs man inför andra kommunikationskrav och möjligheter än dem vi 

möter i vardagen. För att kunna tillgodose dessa krävs att pedagogen besitter en 

relationskompetens.  ”Relationskompetens innebär att förstå och samverka med de 

människor vi möter i vårt yrke på ett bra och ändamålsenligt sätt… värnar om det 

överordnade syftet med samverkan och inte kränker den andre parten” (Rökenes & 

Hansen 2007, sid.255). Det faller på pedagogen att inbjuda, leda, föra framåt, runda av 

och avsluta. Phillips & Soltis (2004) talar om lärarens ansvar för att skapa konstruktiva 

förutsättningar för utveckling och lärande i samarbete och samverkan. Resultatet av 

samtalet blir, förhoppningsvis, några konkreta gemensamma mål att sträva mot. Jenner 

(2004) talar om vikten att skapa en relation mellan pedagog och klient. Denna skapas 

redan vid första mötet och ansvaret för att relationen ska bli fruktbar är pedagogens. 

Han talar vidare om att relationen inte är jämställd. Det gäller att vara uppmärksam på 

att man i sin yrkesroll har ett övertag, en formell och informell maktposition och att 

man har ett bestämt ansvar för relationen.  

 

Thordarson (2011) pekar på att i yrket samtalar specialpedagogen med kollegor som har 

stora behov och höga förväntningar samtidigt är resurserna som individer och 

organisation begränsade. Man samtalar dessutom, ibland, med människor man inte själv 

valt att samtala med. Hon talar om vikten att i dessa samtal måste pedagogerna vara 

professionella och nå de syften och avsikter man har med samtalet. Hon betonar 

betydelsen av att utveckla samtalskompetens och att detta är något alla kan öva på och 

förbättra. En kompetent samtalsledare kan konsten att ställa frågor som öppnar upp och 

uppmuntrar till dialog. Goethe sa ”Om du vill få ett klokt svar måste du också kunna 

fråga klokt” (Thoradson, 2011, sid.20). Engqvist (2001) menar att det ska vara klientens 

legitima behov- inte de egna behoven, känslorna och impulserna som bestämmer hur 

samtalet ska se ut och besluten som fattas. ”Uppriktighet är när allt kommer omkring 

endast en form av mänsklig genomskinlighet. En uppriktig person är en individ utan 

väggar, en individ som låter en se in i hans inre. I närvaro av en sådan person känner 
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man sig trygg, ingenting hålls dolt, ingenting hålls tillbaka eller sveps in i en slöja av 

ironi, understatsments eller espri” (Watzlawick, 1983, sid.17). 

 

Kunskaper i samtalsmetodik ger en struktur, en ordnad kunskap som vägleder ens 

handlande. Holm (1994) pekar på att det är viktigt att komma ihåg att det finns mer än 

en modell eller struktur och ingen kan göra anspråk på att alltid vara den bästa, eller 

ännu värre, den enda rätta. Hon menar att vi ska se dem som verktyg och välja efter 

uppgiftens natur och sin egna och den andres utgångsläge och preferenser. 

 

Normell (2002) säger att all bra handledning innebär kompetensutveckling och att viljan 

att utvecklas finns. Hon menar att fortbildning ges större plats och vikt. Tonen och tiden 

som avsätts speglar ofta synen som råder. Liljegren (1991) talar om en samspelsteori 

där man belyser relationer. Karlsson (1999) talar om vikten av att höja den allmänna 

kompetensnivån. Han menar vidare att det är viktigt att uppmuntra till diskussion och 

kritisk reflektion i det dagliga arbetet. Granberg & Ohlsson (2009) visar på vikten av att 

ledaren arbetar hårt och på ett medvetet sätt med att skapa en gemensam vision och 

samtidigt utmanar rådande normer och ramar.  

 

3.9 Ledarskap 

Vi kommer här att beröra ledarskapets betydelse och roll i kollegial pedagogisk 

handledning. Denna uppgift  faller ofta på specialpedagogen och därigenom blir denna 

kompetens av stor vikt och relevans. 

 

Thornberg (2006) pekar på att ledarskap är en del i lärarskapet. I samtal ställer det stora 

krav på denna att verka för ett klimat som inbjuder och utjämnar skillnader så mycket 

som är möjligt. Han menar vidare att det finns både formella och informella ledarskap. I 

handledningsmötet fungerar specialpedagogen ofta som den formella och med det 

kommer ett ansvar för kommunikation och samtal. Liljequist (1999) visar på 

pedagogens ovilja att erkänna den maktposition. Han menar att ett instrument för att 

analysera sin egen maktsituation kan vara att ta hjälp av ledarskapets tre nyckelbegrepp: 

makt, auktoritet och ansvar. Dessa tre kan kombineras i olika mönster. Hargreaves & 

Fink (2007) nämner sju principer för hållbarhet. De menar att ett hållbart ledarskap 

spelar roll, att det varar, är spritt, förbättrar, främjar mångfald, utvecklar resurser och 

respekterar och bygger på det förflutna för att skapa en bättre framtid. De menar att en 

av ledarskapets utmaningar ligger i att vårda det allmänna samtidigt som de privata 

behoven tillgodoses.  Gjems (1997) menar att den person som är ledare i en 

handledningssituation bör vara någon som besitter kunskap om handledning, både 

teoretisk och erfarenhetsmässig. Det är också av vikt att personen har en likvärdig 

utbildningsbakgrund som deltagarna. Detta leder till en inlärningsprocess mellan 

jämlikar, en så kallad horisontell relation. Denna uppbyggnad borgar för en diskussion 

och problembehandling utifrån deltagarnas behov. Vertikal relation är motsatsen till 

horisontell och innebär att en expert med längre utbildning och mera statusfylld position 

träder in som handledare. Oavsett hur bra den handledande experten är så kommer det 

hon säger lättare höras som råd och rätta svar. Det kan också vara en överordnad kollega 

som träder in som ledare och med denna strategi försämras den vertikala relationen 

genom upplevelser av kontroll och makt. Ett grundläggande mål med denna modell, 

både teoretiskt och metodologiskt, är att deltagarna utvecklar ett helhetsperspektiv på 

sin verksamhet. Man ska kunna titta på sig själv och den verksamhet man bedriver med 

ett viss mått av distans, ställa sig lite utanför samtidigt som man befinner sig mitt i 

handlingens centrum. Helhetsperspektivet ska synliggöra de relationer och sammanhang 

som ingår i handlingarna man utför eller har som avsikt att utföra. Teoretiska och etiska 
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övervägande bör ingå för att kunna tillägna sig en helhetsförståelse. utmaningar och 

potentiella problem som kan uppstå i grupper motverkas bäst om de diskuteras öppet 

och det är handledaren som ytterst är ansvarig för att gruppen och processen leds framåt 

på ett konstruktivt sätt.  

 

3.10 Handledarrollen- Möjligheter och hinder 

Normell (2002) säger att all bra handledning innebär kompetensutveckling och att viljan 

att utvecklas finns. Hon menar att fortbildning ges allt större plats och vikt. Tonen och 

tiden som avsätts speglar ofta synen som råder. Hargreaves & Fink (2008) menar att en 

av ledarskapets utmaningar ligger i att vårda det allmänna samtidigt som de privata 

behoven tillgodoses. Liljegren (1991) talar om en samspelsteori där man belyser 

relationer. Karlsson (1999) tar upp vikten av att höja den allmänna kompetensnivån. 

Han menar vidare att det är viktigt att uppmuntra till diskussion och kritisk reflektion i 

det dagliga arbetet. Granberg & Ohlsson (2009) visar på vikten av att ledaren arbetar 

hårt och på ett medvetet sätt med att skapa en gemensam vision och samtidigt utmana 

rådande normer och ramar. Thornberg (2006) pekar på att ledarskap är en del i 

lärarskapet. I samtal ställer det stora krav på denna att verka för ett klimat som inbjuder 

och utjämnar skillnader så mycket som möjligt. Han menar vidare att det finns både 

formella och informella ledarskap. I handledningsmötet fungerar specialpedagogen ofta 

som den formella och med det kommer ett ansvar för kommunikation och samtal. 

Liljequist (1999) visar på pedagogens ovilja att erkänna sin maktposition. Han menar att 

ett instrument för att analysera sin egen maktsituation kan vara att ta hjälp av 

ledarskapets tre nyckelbegrepp: makt, auktoritet och ansvar. Dessa tre kan kombineras i 

olika mönster. Colnerud & Granström (2002) skriver om den kollegiala lojaliteten som 

en mycket stark norm som kan få oss pedagoger att blunda för etiska dilemman. Vi vill 

alla tillhöra en gruppgemenskap och oron för att bli lämnad utanför gör att vi ibland 

åsidosätter våra etiska principer. Begreppet "moralisk visselpipa" eller 

”whistleblowing” har enligt Colnerud & Granström (2002) vuxit fram som en 

konsekvens av etiska konflikter. Den som blåser i visslan gör det för att få ett slut på 

och synliggöra etiska konflikter. Alla som har en avvikande mening bör överväga vilka 

konsekvenser ett visselblåsande kan få. Colnerud & Granströms (2002) studie pekar på 

att det anses vara ett värre brott att bryta mot lojaliteten än att uppmärksamma etiska 

konflikter. Stensmo (2009) tar upp att etiska frågor handlar om påverkan, makt och 

beslutsrätt- för vem tar vi besluten?  Vems intresse är det som styr? Som pedagog har 

du en formell auktoritet men du har också en informell auktoritet där det är pedagogens 

kompetens och personlighet som styr. 

 

3.11 Handledningsmodeller  

Näslund & Ögren (2010) skriver att handledning ska ge möjligheter till reflektion och 

bearbetning av erfarenheter man gör i sitt yrke. Det ska vidare stimulera till en 

integrering av empiri och teori. I Sverige använder man sig av ett flertal modeller i 

handledningssituationer, i nuläget ter det sig inte som att den personcentrerade används 

särskilt ofta. Inom det pedagogiska arbetsfältet har Lauvås & Handel (Näslund & 

Ögren, 2010) propagerat för en integrativ handledningsmodell. De talar idag om 

arbetsallians och parallellprocess som har sin grund i psykodynamisk teori. Dagens 

svenska handledning sätter de in i en kontext eller sammanhang. Det bör 

uppmärksammas att alla inte lägger samma betydelse i de olika begreppen. Författarna 

menar att det är svårt att hitta utövare som handleder utifrån modeller som baseras på 

handledning, det vill säga sociala roller- och utvecklingsmodeller. Det är säkert så att 

kunskap härifrån används, men de är inte uttalade. Handledning i Sverige har till stor 

del sitt ursprung i individuell psykoterapi och används främst för yrkesverksamma 
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medan det internationellt sett främst tagit sin plats i samband med utbildning. 

Yrkeshandledning har inte forskats kring lika mycket som den utbildningsbaserade. 

Något som är vanligt, både i Sverige och internationellt, är handledning på handledning, 

så kallad metahandledning. När det handlar om grupphandledning gör man skillnad på 

om de handledda arbetar tillsammans eller om de ingår i gruppen enbart för att bli 

handledda. Vald handledningsmetod och dess utfall beror på vem som tagit initiativ till 

handledning, att alla deltagare själva har valt att medverka och vill utvecklas i sin 

profession.  En grundbult att vila i är att alla mår bra av den relationella aspekten som 

att bli sedda, hörda och bekräftade. 

 

Näslund & Ögren (2010) pekar på att det inte finns en rätt handledningsmodell som är 

applicerbar på alla situationer och grupper. Bernard & Goodyear (2013) delar in 

handledning i olika modeller som har sin grund i psykoterapeutiska eller 

handledningsteorier.  

 

Handledningsmodeller som utgår från psykoterapeutisk teori: 

 Psykodynamisk 

 Personcentrerad 

 Kognitiv-beteendeterapeutisk 

 Systemisk 

 Konstruktivistisk, berättande eller lösningsorienterad 

 

Senare handledningsteorier bygger på empirisk erfarenhet och vi tar här upp modeller 

som vuxit fram i handledning. 

Handledningsmodeller som har sin grund i handledning: 

 IDM (Integrated Developmental Model of Supervision) 

 Stadieinterventionsmodellen 

 Den professionella utvecklingsmodellen 

 SAS-modellen 

 Diskrimineringsmodellen 

 Den sjuögda modellen 

 

4. Teoretiska perspektiv 

Vi avser här att presentera de teorier som vi valt att ta hjälp av och utgå från i denna 

studie. Molander (2003) menar att till vardags är teori ofta en förklaring eller hypotes. 

Ett minimikrav på en vetenskaplig teori är att den innehåller någon slags hypotes som 

antingen är generell eller statisk. Vi kommer här att belysa olika metoder, teorier och 

perspektiv på processer, kommunikativa möten, social samverkan och lärande. Dessa 

står i förbindelse med varandra då de alla har sin utgångspunkt i mänsklig interaktion 

och dess betydelse för allt lärande och utveckling. Valda teoretiska perspektiv hjälper 

oss att förstå och få insikt i den kollegiala pedagogiska handledningens innersta kärna. 

Dessa utgör fundamentet och är ett aktivt verktyg i  analsyen av vårt resultat.  

 

En teori kan enligt Rienecker & Stray (2006) definieras som ett system av lärosatser  

eller antaganden inom ett ämnesområde som kan användas för att beskriva, förklara och 

förutsäga ämnets fenomen. De menar att många är fyllda av respekt för teorier, men 

teori är bara ett förslag till hur delar av en skenbar verklighet kan uppfattas. 
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4.1 Visable learning 

Hattie (2009) har utvecklat en metod, utifrån sina forskningsinsikter, som visar och 

rangordnar positiva och negativa faktorer på elevers studieresultat. Faktorerna delas in i 

sex kategorier. Dessa är: eleven, hemmet, skolan, läraren, 

läroplanen/utvecklingsprogram och undervisning. Detta för att på ett övergripande sätt 

redogöra för hur varje område bidrar till elevers studieresultat. Vi har här valt att 

fokusera på den del i forskningen som direkt och indirekt genom synligt lärande berör 

pedagoger och deras kollegiala utveckling. Hattie (2009) betonar vikten av att göra 

lärandeprocesser synliga där pedagogers lärande och utveckling gör dem till essentiella 

framgångsfaktorer och samspelet de har är grundläggande för en framgångsrik skola. 

Det handlar om vikten av att ha ett klimat som drivs av en öppen och prestigelös 

kommunikation och att ha en ömsesidighet om undervisning, lärande och 

kunskapsinnehållet. En aspekt som Hattie (2009) talar om och menar påverkar oss är 

våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Han menar vidare att våra förväntningar och 

hur öppna vi är för att ta in nya erfarenheter spelar stor roll i samverkan med andra, hur 

mycket vi är beredda att investera i lärande och utveckling, engagemang och förmågan 

att påverka de sammanhang vi deltar i. Hattie (2009) skriver att det, tyvärr, finns 

betydande forskning som visar på ett fysiskt närvarande i skolan, men mental frånvaro. 

Vad är det då hos pedagogen som borgar för ett positivt deltagande och konstruktivt 

samarbete med kollegor i skolan? Hattie (2009) har i sin forskning sett att en 

grundförutsättning är att pedagoger känner en passion för utmaningar och utveckling, 

viljan att bygga bra relationer, använda sig av varierande strategier eller processer. 

Några av de redovisade meta-analyserna fokuserar på lärares professionella utveckling, 

inslag av kollegialt lärande i utbildningen och fortlöpande kompetensutveckling, så 

kallad micro-teaching. Han talar om tydlighet som ledare, förmågan att förklara mål och 

måluppfyllelse. För den som leder andra måste det ligga i förgrunden att bygga 

förtroendefulla relationer, det handlar om att respektera deltagarnas bakgrund och kultur 

samt ha en förmåga att känna empati, kunna lyssna, ge värme och uppmärksamhet. Om 

deltagare känner förtroende för forumet, deltagare och ledaren i sammanhanget så 

borgar det för goda resultat, menar författaren. 

 

Ur skolans och lärarnas perspektiv framhålls betydelsen av att ha ett engagemang i 

lärprocessen, att verbalisera sina strategier och att man i dessa tar hänsyn till teorier om 

lärande. Hattie (2009) talar om återkoppling och utvärdering för att optimera 

verksamheten. Det finns några nyckelkomponenter för att bli strategisk i 

utvecklingsprocessen, de är följande: finna vägar att motivera och engagera, lära ut 

lämpliga strategier för att kunna ta till sig kunskaper och en ständig vilja och intention 

till återkoppling för hur effektivt arbetet framskridit. Hattie (2009) har nedtecknat sex 

kriterier för att utveckling och lärande ska ske. Dessa, anser vi, är applicerbara på 

specialpedagogen i sin roll som professionell samtalspartner i pedagogisk kollegial 

handledning. De är följande: 

1. Det pedagogen vet, kan och gör är en av de starkaste påverkansfaktorerna för 

lärande. 

2. Pedagogen måste vara instruktiv, påverkande, aktiv, omhändertagande och 

passionerat engagerade. 

3. Pedagogen behöver vara medveten om andras tankar och känslor och genom 

detta återkoppla till stöd för processens progression. 

4. Pedagogen ska kunna röra sig från de enskilda idéerna till att välkomna 

mångfalden, kunna relatera till dessa, konstruera och rekonstruera. 



 
 

- 15 - 

 

5. Skolledare och pedagoger ska skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer 

där misstag välkomnas som en väg till kunskap och förståelse. Deltagarna ska 

känna trygghet i att lära, lära igen och utforska kunskap och förståelse. 

 

Enligt Hattie (2009) är de viktigaste faktorerna för elevers goda resultat att pedagoger 

utvärderar och analyserar undervisningen tillsammans med kollegor. För att kollegial 

handledning ska kunna fungera krävs förtroendefulla relationer där förmågan att vara 

omhändertagande, känna empati och besitta förmågan att lyssna. Det är också viktigt att 

ge positiv uppmärksamhet. Lärarkompetens består, enligt författaren, av tre delar: 

ledarkompetens, didaktisk kompetens och relationell kompetens. Det är i samspelet 

mellan dessa tre som det goda resultatet visar sig. För att nå samtalets fulla potential 

krävs en ömsesidig dimension, där lärare lyssnar och interagerar med varandra, delar 

idéer och överväger olika synpunkter. En viktig dimension att ta hänsyn till och 

reflektera kring i det kollegiala samarbetet är, således, hur skolans systematiska 

kvalitetsarbete och skolutveckling påverkas av detta. Det är också av vikt att titta på 

skolans och kommunens organisationers syn och vilka förutsättningar de ger till det 

kollegiala lärandet.  

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 
Sociokulturellt perspektiv är en metod där man ser på lärande och vad som sker i dessa 

processer. Claesson (2007) menar att tankarna bakom den sociokulturella inriktningen 

härstammar från Vygotskij. Det sociokulturella perspektivet menar att alla deltagare är 

aktiva i samspelet med varandra. Detta för att en förståelse för den mänskliga 

utvecklingen ska kunna ske. Den sociala samverkan leder till gemensamma 

referensramar för pedagogerna och leder till social samverkan. Säljö (2000) pekar på att 

de nyförvärvade kunskaper och tankar som deltagarna får i samspelet med varandra kan 

appliceras vid andra och senare tillfällen. Med ett sociokulturellt perspektiv är det 

verktyg och redskap som är de centrala komponenterna. Dessa kan vara av varierande 

slag och handlar om att resurser, både fysiska och språkliga, används för att förstå 

omvärlden. Persson & Rönnerman (2005) drar en parallell mellan Vygotskijs tankar och 

handledningens effekter. De menar att det inte sker någon utveckling av språk och 

tänkande utan social kommunikation. Tänkandet är beroende av språket som verktyg. 

Detta sker först i form av ett yttre språk och när vi talar högt för oss själva omvandlas 

det yttre språket till ett inre ”…kanske använder vuxna i handledning också ett yttre 

språk genom att tänka högt, för att så småningom omsätta detta till ett inre språk för att 

utveckla sina tankar och sin yrkeskunskap” (Persson & Rönnerman, 2005, s.68). 

Vygotskij (1995) menar att en handledare spelar en mycket viktig roll i pedagogiska 

möten. Handledare och deltagare ska lyssna på varandra och genom detta får 

handledaren en möjlighet att hjälpa gruppen framåt.  Säljö (2000) säger att personer som 

valt att delta i handledning är, oftast, mer mottagliga för processen och dess utmaningar. 

Det är denna som är det essentiella i handledningen, inte att man skapar en produkt 

menar Claesson (2007). I Vygotskijs (2011) teori är samspelet och samverkan med 

andra och den egna utvecklingen i fokus. Det här är inte något som uppstår automatiskt 

utan det behövs stöttning genom någon slags handledning. Granström (2003) talar om 

att roller skapas i samband med människors interaktion och möten. Dessa som han 

kallar interaktionistiska har inga givna mönster utan det är i det omedelbara mötet de 

skapas. Det är den ömsesidiga förståelsen av ord och handlingar som styr samspelet. 

Eliasson (1995) säger att vi utvecklas som människor hela livet, genom de verksamheter 

vi ingår i och i samspel med andra. Dessa teorier erbjuder en optimistisk syn på 

människan och hans/hennes möjligheter till dialog och förändring. 

   



 
 

- 16 - 

 

4.3 Intersubjektivitetsteori  

I von Wrights (2000) tolkning av Meads intersubjektivitetsteori talar hon om de olika 

sociala processer och mellanmänskliga, kommunikativa möten som en förutsättning för 

människans lärande och identitetsskapande.  Vår verklighet är ständigt föränderlig och 

de sociala situationer vi erfar och genomlever är avgörande för hur vi formas som 

människor. För att uppnå förståelse för en annan människa måste vi förstå dennes 

handlingar. Detta måste ske i relation till det aktuella sammanhanget. Hur vi betraktar 

andra människor kan förstås ur två olika perspektiv, det punktuella och det relationella. 

I det punktuella perspektivet är det personens individuella behov som fokuseras på och 

behovet visar på en brist som måste åtgärdas. I det relationella perspektivet förstås 

behoven utifrån situationer. Behoven finns inte i vår ”ryggsäck” som bärs med från en 

situation till en annan, utan är knutna till ett sammanhang. von Wright (2000) menar 

också att det är av vikt att pedagoger kan sätta sig in i den andres situation, vilket bidrar 

till att kunna förändra synen på andra kommunicerande personer från ett ”vad” till ett 

”vem”. 

 

4.4 Systemteoretiska perspektiv 

Kroksmark & Åberg (2007) skriver att fokus i handledning enligt att systemteoretiskt 

perspektiv har relationer människor emellan som fokus. Detta visar sig i handledning 

som en undersökning av vilka relationer den handledde har till de människor hon/han 

dagligen arbetar med och mot de personer som har en direkt påverkan på 

yrkespraktiken. Den som handleds måste också ha en relation till material, metoder och 

rutiner. Detta perspektiv betonar således den kompetensutveckling som måste ske i det 

som skiljer människor och mellan människa och omgivning. Utveckling och lärande tar 

plats i en given social kontext och ska vidareföras och användas inom denna. 

Författarna, skriver vidare, att yrkesutövare blir medvetna om att man genom olika 

handlingar påverkar andra och hur man sedan själv påverkas av deras reaktioner. 

 

Gjems (1997) presenterar en handledningsmodell som utgår från ett systemteoretiskt 

perspektiv där förståelsen av relationer människor emellan, deras omgivning och 

konsekvenser av handlande står i fokus. Systemteorin representerar ett relativt ungt 

perspektiv på utveckling och växande. Efter andra världskriget vann dessa idéer och 

tankar mark. Det är en tvärvetenskaplig disciplin och man talar om sociala system. De 

sociala systemen består av olika delar. Dessa delar är människor som har en relation och 

påverkar varandra. Det är denna relation i systemet som håller ihop systemet. Hur vi 

samverkar, kvaliteten på kommunikationen och handlingar upprätthåller och för 

systemet framåt. Ett system har två former av styrning, en inre och en yttre, den inre 

sker i form av samverkan och handlingar mellan människor. Den yttre handlar om att 

systemet anpassar sig till omgivningen och att den gör likadant. 

 

 I yrken där vi arbetar med människor, menar  Gjems (1997), råder en hektisk aktivitet 

där vi påverkar varandra och av skeenden omkring. Tyngdpunkten i handledning 

inspirerad av systemteoretisk teori är att utveckla en förståelse för relationer mellan 

människor och händelser. Detta för att ta tillvara och utveckla nya kvaliteter. Hon anser 

att det är i relationer människor emellan, metoder, material, målen för verksamheten och 

omgivningen som den uppnådda kompetensen ska fungera. I detta finns det en stor 

utvecklingspotential. 

 

Gjems (1997) beskriver handledning som en kompetensutveckling med utgångspunkt i 

de behov av kunskap och kompetens som den aktuella yrkesgruppen själva definierar. 

Det är en process där både intellekt och känslor kommer till användning. Innehållet ska 
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ha sin utgångspunkt i aktuella situationer och frågeställningar man står inför. Det är ett 

professionellt samtal så till vida att man reflekterar kring teoretiska kunskaper, praktiska 

skeenden och sambandet dem emellan. Detta leder till utveckling tankemässigt och hur 

kunskapen kan användas i praktiken. Handledning är att bolla mellan teoretisk kunskap 

och praktik. För ett lyckat resultat måste all handledning bygga på frivilligt deltagande 

och det måste finnas en genuin önskan om kompetensutveckling. 

 

Gjems (1997) anser att man utvecklar en kollektiv kunskap som medlemmar av en 

gemensam organisation. Denna kunskap handlar om vad man ska göra, hur det ska gå 

till och hur utfallet blir baserat på det man som grupp gör. Den kunskap gruppen 

utvecklar som kollektiv blir en gemensam bas för samverkan, handlande, strukturer och 

rutiner på arbetsplatsen. Det växer också fram bestämda värderingar som blir unika för 

just detta kollektiv.  Det kollektiva vetandet kan också utvecklas till tysta 

överenskommelser med hjälp av ickeverbal kommunikation, det kan vara ”så här gör vi 

helt enkelt”. Detta baseras på att människor som arbetar ihop utvecklar en gemensam 

förståelse och konsensus om vad som är det rätta och riktiga. 

 

Den tid som en grupp är samlad och fokuserad på handledning kallas 

handledningssamtal, detta utgör den yttre strukturen. För grupphandledning bör man 

vika cirka två timmar för bästa utbytet. Handledningsgrupperna bör vara fasta så att 

deltagarna kan knyta nära och stabila relationer. Tid och plats för träffarna bör vara 

fasta och ske ostört, utvärderingar har visat att ett intervall på två veckor är idealt. Det är 

att föredra om handledaren gör upp ett schema som gäller över en längre tid (Gjems, 

1997). 

 

Gjems (1997) talar om den inre strukturen som är förhållandet mellan deltagarna och 

processen. I den ingår tystnadslöfte som bör vara skriftligt. Den är också uppbyggd på 

att man återberättar föregående möte, detta underlättar för deltagarna att förflytta sig 

från den vardagliga verksamheten till att vara här och nu. Om något specifikt utvecklat 

sig mellan träffarna hör detta samman med uppläsning av referat för att aktualisera 

detta. Efter referatdelen går man vidare med en så kallad runda där alla ges möjlighet att 

ta upp frågor och samtalsområden. Man bestämmer gemensamt vad som ska avhandlas. 

Metoden med rundor kan med fördel också användas som avrundning på sessionen.  

 

Vid gruppens träffar så finns det en struktur att använda sig av, menar Gjems (1997). 

Det är av största vikt att handledaren fungerar som ordförande och att man följer en 

förutbestämd gång i processen. Den ser ut som följer: 

1.Feedback, återkoppling, berättande. 

2.Problemrunda. 

3.Presentation av utvald fråga av den som äger den. 

4.Klargörande, fördjupande genom deltagarnas frågor. 

5.Sakställarens förståelse diskuteras och utmanas. 

6.Presentation av råd. 

7.Avslutningsrunda och utvärdering. 

 

I handledarens ansvar ligger att få fram information som kan utveckla kvalitet. Detta 

uppnås genom att man använder sig av cirkulära frågor, dessa bygger på att det i 

skillnader ligger information, till exempel mellan förståelse och upplevelser. Cirkulära 

frågor delas in i följande kategorier: 

1.Frågor som utforskar skillnader, ”vem blir mest berörd…vem reagerade mest…”. 

2.Frågor om konsekvenser, en variant på hur-frågor, effekter, befinner sig i nutid. 



 
 

- 18 - 

 

3.Triadiska frågor, hur en tredje part reagerar på samspelet mellan två andra. 

4.Hypotetiska frågor, framtidsinriktade, se olika möjliga scenarier. 

5.Svårigheter och utmaningar för handledaren (Gjems, 1997). 

 

Gjems (1997) betonar att handledaren bör iaktta försiktighet om hon/han deltar i 

diskussionen. Det måste finnas en medvetenhet om den formella ledarrollen hon/han har 

i gruppen. Om handledaren väljer att vara deltagare kan detta bara ske i sakdiskussionen 

och hon/han får aldrig ta med sig ett ämne eller problemområde till träffen. 

Handledningsgruppen finns till för deltagarna för att de ska få maximal utdelning av 

samtalen. Handledaren kan inte handleda om hon/han är engagerad i egna problem och 

funderingar. Tidigare komplementär relation, med detta menar man att den ena är 

överordnad den andra. Detta innebär att en chef, rektor eller föreståndare inte ska 

handleda sina underordnade. Det finns en inbyggd konflikt i att blanda roller. För att ta 

tillvara allas kompetens i gruppen bör handledaren minska och avfärda traditionella 

auktoritets- och expertförväntningar som finns inbyggt i denna roll och position. 

Handledaren bör vara tydlig med att hon inte är rådgivare eller sitter inne med några 

”rätta” svar. Det åligger ledaren att vara uppmärksam om aktivitetsfördelningen i 

gruppen är ojämn då detta hämmar kommunikationsprocessen och därmed resultat. 

Andra utmaningar handledaren och gruppen kan ställas inför är brist på engagemang, 

uppblossande konflikter som kan handla om sak eller person. Den sistnämnda är oftast 

djupare liggande och därmed mer svårlöst. Dessa utmaningar och potentiella problem 

som kan uppstå i grupper motverkas bäst om de diskuteras öppet och det är handledaren 

som ytterst är ansvarig för att gruppen och processen leds framåt på ett konstruktivt sätt.  

 

4.5 Dewey´s teori 

Vi har valt Dewey som en teoretisk utgångspunkt då vi anser att hans teori kring lärande 

och interaktion har relevans för vårt problemområde och därigenom kan dessa 

kunskaper stödja oss i vår forskning och analys av resultat. I teorin benämner han de 

delade erfarenheterna människor gör och som skapar mening och sammanhang. Vi 

menar att kollegial pedagogisk handledning grundar sig, främst, på den 

mellanmänskliga interaktionen, dess utmaningar och möjligheter. Det är i samspel och 

interaktion med andra som kommunikation uppstår. Vi delar med oss, lär av varandras 

erfarenheter och reflekterar tillsammans. 

 

Dewey´s (1997) tänkande ligger i linje med det sociokulturella perspektivet på 

utveckling och lärande, där miljön har stor betydelse för ett fritt växande och 

utveckling. Pedagogens roll är att styra, vägleda och organisera samt ansvara för 

samspelet mellan individer och grupper. Han uttrycker konsekvent att allt praktiskt 

pedagogiskt arbete har sin teori och att all pedagogisk teori bör prövas i praktisk 

pedagogik. 

 

Dewey (1997) myntade begreppet ¨learning by doing¨, om att kunna se sin praktik i 

olika dimensioner där teori och praktik, handling och reflektion hänger samman samt 

vikten av att använda sig av aktiva arbetssätt. Genom experiment, undersökningar och 

möjligheter för individen att pröva skulle ny kunskap uppnås. Utgångspunkten skulle 

ligga i ett intresse där aktivitet skulle utgöra arbetets utgångspunkt. Människan lär sig 

genom att delta i aktiviteter som speglar samhällets olika aspekter och motsättningar 

och på detta vis kan en ökad insikt och mognad växa fram organiskt hos individen för 

att hon/han ska kunna delta och ta ansvar. 
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Genom att lärande sammankopplas med problem och frågor, leder det till ökade 

kunskaper och förmågor som kan prövas i praktiken. När man tänkt i nya banor leder 

det i sin tur till nya kunskaper och erfarenheter. Att ha en verklighetsanknytning där 

kunskap blir till nytta och mening - en aktivitetspedagogik, som problemlösningsmetod 

där man kommer fram till rätt svar genom att experimentera. Enligt Dewey (1997) är 

utbildningens funktion att kunskap ska vara så levande att man ska ha nytta av den både 

yrkesmässigt och personligt. Han anser också att det råder ett ömsesidigt förhållande, 

och inte motsättning mellan samhället och individen. De går inte att skilja från varandra 

utan de utvecklas tillsammans. Genom praktiska övningar anser Dewey (1997) att man 

kan fjärma sig från det konstruerade inlärningssättet. Utbildning är inte att memorera 

utan ska påminna om det verkliga livet till exempel utvecklandet av förmågor. Genom 

att lärande sammankopplas med problem och frågor med en vilja att lösa, leder det till 

ökad kunskap och förmåga, som kan prövas i praktiken. Teoretikern hade tagit starka 

intryck av den biologiska utvecklingstanken och såg den mänskliga intelligensen som 

ett redskap i kampen för tillvaron, kunskapens nyttoaspekt blev då för honom helt 

avgörande.  

 

Dewey (1997) menar att ett tecken på bildning är att ha förmågan att se saker från olika 

perspektiv och att det finns en strävan efter att alla får goda erfarenheter. För 

vetenskapliga och experimentella metoder förespråkar teoretikern "inquiry" som handlar 

om att ha ett reflekterande och undersökande förhållningssätt. Process, handlar enligt 

Dewey (1997) om hur vi alltid står i kontakt med omvärlden och det enda som kan 

garantera utvecklandet av social kompetens är ett insiktsfullt deltagande, intresse, 

nyfikenhet och god vilja. Han betonar också skolans demokratiska uppgift, som består i 

att arbeta med en helhetssyn på människan. 

 

5. Metod 
5.1 Metodval 

Vi har i vår forskning valt en kvalitativ ansats som metod. Detta anser vi vara den 

lämpligaste för att skapa en förståelse och ta reda på specialpedagogers syn, olika 

uppfattningar och erfarenheter av pedagogisk kollegial handledning. Vi använder oss av 

intervju som metod då vi tror att denna på ett genuint och fördjupande sätt kommer att 

ge oss kunskap. ”En viktig insikt alla som ska arbeta med att analysera text är att det 

inte går att göra någon tydlig åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ analys… att 

jobba strikt kvalitativt och fokusera helt och hållet på de underliggande betydelserna 

och de symboliska innebörderna, skulle man ändå börja tänka i kvantitativa termer” 

(Fangen, 2011, s. 271).  

 

Vi tar även hjälp av  hermeneutiken  där vi som forskare försöker svara på frågan vad är 

innebörden i insamlat material och vad är det som visar sig? Som huvudsaklig 

forskningsmetod använder vi tolkningen, som dock inte behöver vara någon absolut 

sanning utan synsättet handlar om metoder för förståelse och tolkning. Enligt Thurén 

(2007) är hermeneutiken en utpräglad humanistisk inriktning. Han pekar också på att 

förförståelse påverkar vårt sätt att uppleva verkligheten, både i vardagslivet såsom i 

vetenskapen. Ödman (2007) talar om den hermeneutiska cirkeln där sambandet mellan 

helhet och delar alltid samspelar och påverkar varandra. Cirkeln är uppbyggd av 

förförståelse och att alla tolkningar bygger på andra tolkningar. Detta betyder att det är 

en bra metod för att nå en bättre förståelse och för att bli medveten om och övervinna 

fördomar. 
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5.2 Intevjuer 

Enligt med Bryman (2011) kan intervjuer genomföras på flera olika sätt, till exempel 

ostrukturerad-, intensiv- och semistrukturerad intervju. I den senare täcks många olika 

exempel på intervjuer. Det innebär en situation där intervjuaren har ett flertal frågor som 

utgör ett frågeschema och ordningsföljden varierar. I regel är frågorna allmänt 

formulerade och det finns möjlighet att ställa uppföljande frågor till svar som anses 

angelägna för resultatet. För att inte tolkningsproblem ska uppstå menar Dahmström 

(2011) att det krävs tydliga avgränsningar och definitioner. Molander (2003) ställer 

frågan om vad som kan vara vetenskap eller inte. Han menar att det finns två aspekter 

som finns med. En är beskrivande och hör hemma inom det som kallas vetenskap och 

en annan är värderande, det vill säga normativ. 

 

För att få svar på vårt syfte har vi  intervjuat  sex specialpedagoger som är verksamma i 

olika kommuner, på olika stadier och med olika lång yrkeserfarenhet. Kvale (1997) 

menar att det inte finns några direkta riktlinjer för antalet som ska intervjuas vid en 

kvalitativ studie. Tiden som forskarna har till sitt förfogande är väsentlig. Han säger 

vidare att färre intervjuer kan höja studiens kvalitet och hur många dessa ska vara för att 

säkerställa att syftet uppnås är några parametrar som forskaren behöver ta hänsyn till. 

För att bedöma metodens kvalitet och validitet kan den sättas i relation till kriterier som 

karakteriserar en kvalitativ forskningsstudie. Ju kortare intervjufrågorna är och ju längre 

svar som ges desto bättre. ”Intervjun är självkommunicerande- den är en historia i sig 

som knappast kräver mycket extra beskrivningar och förklaringar” (Kvale, 1997, 

s.134). Ett bekvämlighetsurval består enligt Bryman (2011) av sådana personer som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Vi anser att kvalitativa studier många 

gånger vinner på att ha färre intervjuer och i stället ägna mer tid på att förbereda och 

analysera intervjuerna. Många kvalitativa studier planeras på ett missförstått kvantitativt 

antagande som säger att ju fler intervjuer du genomför desto mer vetenskapligt blir ditt 

arbete. Enligt Ahrne & Svensson (2011) är det viktigt att nå idealiska informanter som 

inte är för intellektuellt abstrakta och som har tid att ställa upp för intervjuer. För att få 

ett så informationsrikt material använder man sig av ett strategiskt urval.  

 

Genom ett inledande telefonsamtal kontaktade vi aktuella informanter om ett deltagande 

i vår studie. Detta följdes  upp med ett brev där vi beskriver syftet med vår studie och 

informerar om tillvägagångssätt, frivilligheten och hantering av data. Detta talar man 

också om i Svensk författningssamling (2003:460 §16-17). Alderson & Morrow (2011) 

pekar på vikten av att visa informanterna respekt och deras rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande. ”To ensure participants are aware of their right to drop out, 

researchers can remind them later, ask if they are happy to carry on and tell them that 

if they do that it will not affect any care or service they are having that is linked to 

research” (Alderson & Morrow, 2011, s.111).  

 

5.3 Etiska överväganden 

Etiska yrkesprinciper för lärare 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund beslöt 2001, att tillsammans skriva lärares 

yrkesetiska principer som småningom blev " Lärarens handbok"(2008). Där står att läsa 

att läraren ska bidra till att skapa en god arbetsplats för både elever och personal. 

Läraren ska visa en god kollegialitet och respekt för kollegors kompetens och ingriper 

om en kollega uppträder kränkande mot en elev.  
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Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och 

rekommendationer och kommer att ha dessa för ögonen under hela arbetet. Det finns 

fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet är att informera informanterna om studiens generella syfte, 

frivilligheten att deltaga och möjlighetena att, när som helst kunna, avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Det är av stor vikt att det inte sker någon påtryckning eller att det 

förekommer några beroendeförhållanden.  Konfidentialitetskravet handlar om att vi 

skyddar personuppgifter så att obehöriga inte kan ta del av dem och att alla personer i 

studien ska, i möjligaste mån, ges konfidentialitet. Det råder även tystnadsplikt 

angående känsliga uppgifter. Nyttjandekravet innebär att insamlade data om enskilda 

individer endast får användas i forskningssyfte. Vi  har under hela studiens gång 

tillgodosett ovanstående fyra krav genom att informera informanterna om studiens syfte 

och samtliga deltagare har gett sitt samtycke till medverkan och gjorts medvetna om 

frivilligheten och möjligheten att avbryta. Vi har genom ett muntligt avtal lovat 

informanterna konfidentialitet, så långt det är möjligt. Vi har även  informerat om att 

materialet endast kommer att användas i forskningsändamål. Vi erbjöd även våra 

informanter att ta del av och godkänna transkiberingarna av intervjuerna samt tillfälle 

till tillägg och förtydliganden. 

 

5.4 Relevans och validitet 
Relevans är ett viktigt kriterium för kvalitativ forskning. Relevansen ska enligt Bryman 

(2011) bedömas utifrån hur pass viktigt ett tema är inom sitt område och vilka bidrag 

det kan lämna till området. Validitet kan sägas vara en bedömning om de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller inte enligt författaren. Validiteten 

kopplas när det gäller datainsamlingen till om forskaren har lyckats tolka den 

intervjuades livsvärld. Att genomföra en kvalitativ intervju med ett antal informanter för 

att spegla deras uppfattning och syn av olika fenomen kan ur vår synvinkel ses vara ett 

bra sätt att uppnå studiens syfte. Frågan är om vi bedömer svaren som sanningsenliga 

eller inte. 

 

5.5 Generaliserbarhet 

Det upplevs ofta i kvalitativa studier vara ett problem att tala om begreppet 

generalisering. Om urvalet av försökspersoner sker systematiskt kan även 

generaliseringar från kvalitativa studier genomföras, men så är sällan fallet. En 

kvalitativ analys kan leda till en förståelse av fenomen och vilka variationer detta 

fenomen uppvisar i relation till sitt sammanhang. Man kan dock inte utesluta att 

resultatet kan generaliseras i andra kommuner och att någon annan skulle kunna få fram 

ungefär samma resultat vid en ny liknande studie. 

 

5.6 Reflektion 
Reflektion enligt Bie (2009) handlar om att upptäcka och lära sig något av det. Själva 

reflektionen är en terapeutisk process där mycket svåra och jobbiga saker kommit upp 

till ytan men kan också visa på positiva sidor som känslan av att tillhöra ett arbetslag 

där man respekterar varandra. 
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6. Resultat 
Syftet med arbetet är att få fördjupad kunskap i hur specialpedagoger ser på sin roll som 

kvalificerade samtalspartners i pedagogisk kollegial handledning. Vi avser här att 

redovisa svaren från våra intervjuer och detta kommer vi att göra utifrån olika teman. 

När vi tillsammans gått igenom intervjusvaren har det utkristalliserats sig 9 olika teman. 

För att underlätta för dig som läsare väljer vi här att redovisa våra svar under tematiska 

rubriker. Dessa avser  på ett tydligt, strukturerat och konkret sätt synligöra studiens 

syfte.  

 

1. Handledningskunskap förekommande under utbildning. 

 

2. Specialpedagogers syn på pedagogisk handledning. 

 

3. Legitimitet i yrkesrollen som handledare. 

 

4. Samtalets betydelse för det kollegiala lärandet. 

 

5. Erfarenheter av handledning. 

 

6. Förväntningar på samtalet. 

 

7. Förutsättningar och villkor på arbetsplatsen. 

 

8. Styrkor och svårigheter med handledning. 

 

9. Specialpedagogers utvecklingsmöjligheter för att bli bättre samtalspartners. 

 

1. Handledningskunskap förekommande under utbildning. 

Majoriteten av informanterna anser att de haft god utbildning i handledning och 

samtalsmetodik under sin utbildningstid. Man fick delta i rollspel, videoinspelningar 

och lära sig metodiska frågetekniker. Ett flertal har i sin utbildning haft en specifik kurs 

i handledning och dess metoder, där detta var en fundamental bas att utgå ifrån. 

 

"Vi läser just nu en hel kurs som heter handledning och skolutveckling” 

 

"Jag vill bara betona att det är superviktigt att få kunskap i handledning redan i 

utbildningen, jag är glad att vi har en hel kurs i detta och att vi får ut och öva oss i 

skarpt läge" 

 

Två av informanterna hade inte tagit del av någon som helst undervisning i 

handledning. De ansåg sig ha lärt sig och utvecklat kunskaper inom detta område under 

sin yrkeskarriär, på eget initiativ och genom samarbete med kollegor. En av dem tror att 

bristen på handledning i utbildningen speglar tiden och samhällsutvecklingen då hon på 

slutet av åttiotalet genomgick sin utbildning. 

 

" Nej, ha, ha, ha verkligen inte, det var en annan tid” 
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2. Specialpedagogers syn på pedagogisk handledning. 

Hälften av informanterna ser på pedagogisk handledning som ett forum för kollegialt 

pedagogiskt lärande och utbyte av erfarenheter. De anser att det är ett bra tillfälle till att 

diskutera, reflektera och ställa frågor till varandra där alla är aktiva och hjälper till. 

Detta arbete sker i en process som är pågående under en längre tid då tankar och 

funderingar ständigt uppkommer. 

 

"Handledning är främst att frigöra kunskap, att alla har något att komma med" 

 

För tre av informanterna är handledning främst ett verktyg att använda sig av vid 

enskilda elevärenden. Man använder sig av detta forum för att samarbeta kring elever i 

behov av särskilt stöd. Det handlar ofta om akuta åtgärder som är situationsbaserade och 

specialpedagogen ses då som en problemlösare. Informanterna upplevde också att de 

efterfrågades då någon eller något i ett arbetslag inte fungerade. 

 

"Mycket ofta handlar det om ett "case", en enskild elev" 

 

3. Legitimitet i yrkesrollen som handledare. 

Samtliga informanter tycker sig ha en legitimitet som handledare. De uttrycker dock 

vikten av att se handledning som ett gemensamt arbete och ett ständigt utbyte av 

erfarenheter. Yrkeserfarenhet och ålder uppfattas som en viktig faktor för att uppnå 

legitimitet i sin profession. 

 

"Vi är alla "gamla rävar" så vi har alla samma legitimitet" 

 

Att handleda sina kollegor såg en av informanterna som en svårighet då man delar det 

vardagliga arbetet och därigenom har man svårigheter att objektivt förhålla sig till 

varandra och verksamheten. Två av informanterna uppgav också att det ibland finns en 

övertro på specialpedagogen i rollen som handledare och problemlösare. 

 

"Förväntan på att jag ska komma in och fixa problemet" 

 

4. Samtalets betydelse för det kollegiala lärandet. 

Samtliga informanter anser att samtalet är av största vikt och utgör kärnan i det 

kollegiala lärandet. De ser samtalet som en ständigt pågående process där alla deltar och 

bidrar till utveckling och lärande. Samtalet behöver ges tid då det är grunden för 

gemensam reflektion, analys och lyssnande. Ett flertal av informanterna nämner 

tidsaspekten som ett hinder för det gemensamma samtalet. Man menar att ambitionerna 

ofta krockar med verkligheten, men informella samtal i till exempel personalrummet 

kan vara av lika stor vikt som de formella. 

 

"Att prata om hur vi ser på saker och att vi kan enas om en gemensam "aproach" vad 

det gäller kunskapssyn, undervisning, förhållningssätt och barnsyn" 

 

"Att ensam sitta och fundera på sina tankar och problem, det blir ju aldrig någonting" 

 

5. Erfarenheter av handledning. 

Samtliga informanter har bred och lång erfarenhet av handledning. De har alla en 

positiv syn på sina erfarenheter. Majoriteten av de tillfrågade har under utbildning och i 

yrkeslivet handlett och själva ingått i handledningsgrupper som deltagare, två av dem 

har dock enbart verkat som handledare. Samtliga nämner handledarens ansvar som 
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ledare för gruppen och de processer som sker. Tre av informanterna ansåg att det ibland 

kunde vara en fördel med en handledare som kom utifrån och i och med detta inte hade 

någon relation eller förkunskap om de deltagande pedagogerna. 

 

"Jag är i grunden odelat positiv till handledning och samtal, men man måste vara 

medveten om att den kan väcka.." 

 

En av informanterna påtalar vikten av att handledaren besitter samma yrkeskompetens 

som de hon/han handleder då hennes erfarenheter av handledare med annan bakgrund 

inte fallit väl ut. Hon menar att synen mellan olika professioner försvårar förståelsen för 

varandra och handledningens innehåll. 

 

"Hon var kurator och kunde väl i och för sig guida vad det gäller förhållningssätt, 

människor emellan, men hade inte det pedagogiska med sig och förstod inte riktigt vad 

vi behövde” 

 

6. Förväntningar på samtalet i pedagogisk kollegial handledning 

Ansvaret för samtalet upplever alla informanterna att de har i sin roll som handledare 

och de påtalar vikten av att vara lyhörda men samtidigt stå för struktur och utvecklingen 

av samtalet. Samtliga uttrycker också betydelsen av att de ser till att alla deltagare får 

möjlighet att komma till tals. Det är också handledarens roll att lyfta samtalet till en 

högre nivå än de samtalen som förs i de det vardagliga arbetet. Informanterna tyckte att 

det även var dennes skyldighet att ta alla på allvar och bekräfta dem och deras bidrag till 

samtalet. 

 

"Jag tycker också att jag ska se till att "höja" diskussionen, det får inte handla om 

person och även när man talar om sak så ska det vara på ett konstruktivt sätt" 

 

Samtliga informanter förväntar sig att samtalet bygger på frivillighet och att alla 

deltagare är beredda på att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. De vill att 

deltagarna ska ha med sig ärenden eller sakfrågor som är aktuella och viktiga för de 

berörda parterna. Alla anser att samtalet ska föda nya idéer och strategier som 

deltagarna kan ta med sig ut i verksamheten, detta för att undvika stagnation. 

 

"Vi behöver inte få svar utan kan testa olika perspektiv och tankar" 

 

7. Förutsättningar och villkor på arbetsplatsen. 

Informanterna redovisar samstämmigt att det generellt förekommer handledning på 

arbetsplatserna. Hur denna ser ut och vilken plats den ges skiljer sig dock mycket åt. 

Hälften av de tillfrågade uppger att de kontinuerligt i sin verksamhet har handledning. 

De andra uttrycker att handledning sker utifrån behov. Två informanter påtalar vikten av 

rektorns syn och inställning till handledning. 

 

"Rektor och vi själva anser att det är nödvändigt för att kunna utöva vårt uppdrag" 

 

De ekonomiska förutsättningarna för handledning nämner tre av informanterna som en 

betydelsefull faktor för att denna ska komma till stånd. En annan lika viktig faktor som 

tas upp är avsättandet av tid till handledning i en vardag som fylls av nya uppdrag och 

uppgifter.  

 

"Det är en ständig kamp för att nöja sig med att vara "good enough" 
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8. Styrkor och svårigheter med handledning. 
Samtliga tillfrågade betonar vikten av bekräftelse, att bli sedd och hörd samt den 

kollegiala gemenskapen. Handledningen uppfattas ha en stöttande och positiv funktion 

där man utvecklar ödmjukhet och respekt för sina kollegor. En styrka med handledning 

som alla ser är att den kan vara ett forum där alla kan mötas, respekteras och bli 

lyssnade på. De menar vidare att handledningstillfällen kan vara en kunskaps- och 

kompetens höjare. 

 

"Tillsammans höjer man kunskapsnivån, helheten blir större än dess delar" 

 

Svårigheter med handledning tycker informanterna är gruppens sammansättning, 

inställning och professionalitet, att det handlar om sak och inte person. De tycks även 

eniga om att förskolechefens och rektorns vilja att skapa tid för handledning spelar stor 

roll i organisationen. Två av informanterna uppger bristen på tid som en försvårande 

omständighet för att handledning ska kunna ske. Rädslan för att blotta sig inför sina 

kollegor ser tre av informanterna som ett hinder för ett konstruktivt samtal. 

 

"Svårigheter uppstår när det är en dålig grupp, när konflikter blir störande och 

förstörande. om inte alla håller sig professionella" 

 

9. Specialpedagogers utvecklingsmöjligheter för att bli en bättre samtalspartner. 

Alla informanter utom en anser att det alltid finns ett stort behov av 

kompetensutveckling, att man alltid kan bli bättre och lära nytt. Det är just nyttan av det 

kollegiala lärandet i handledningen som är utvecklingsbar och meningsfull. Ett flertal 

påpekar att deras utveckling som handledare är en pågående process och sker både 

genom formella utbildningar och i det praktiska arbetet. Då specialpedagoger, menar tre 

av informanterna, i sin profession samtalar med många olika yrkeskategorier, 

organisationer, elever och vårdnadshavare kräver detta en unik kunskap om 

kommunikation och detta är något som hela tiden behöver utvecklas. En försvårande 

omständighet anser, en informant, för att kunna utvecklas som samtalspartner är att 

visionerna inte är genomförbara i praktiken. 

 

"Jag tror absolut att man behöver fortbildning i handledning likaväl som man behöver 

fortbildning i andra ämnen" 

 

” .... utveckla - ja absolut! Specialpedagogen är kärnan i hela verksamheten" 

 

6.1 Sammanfattning 

Studien ger en samstämmig bild av den kollegiala pedagogiska handledningens 

möjligheter till utveckling, lärande och reflektion. Den pekar också på att pedagogisk 

kollegial handledning kan vara ett kompetenshöjande verktyg att använda sig av i den 

vardagliga praktiken i det systematiska kvalitetsarbetet. Det fanns en enighet om vikten 

av struktur och en kvalificerad samtalspartner som ledare. Vi ser återkommande att det 

handlar om en öppen och prestigelös kommunikation i en ömsesidighet om 

undervisning, lärande och kunskapsinnehåll. Kollegial pedagogisk handledning ger 

struktur, en ordnad kunskap som vägleder ens handlande. 
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7. Analys  
Vi kommer här att analysera vårt resultat utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

med hjälp av valda teoretiska perspektiv, tidigare forskning och litteratur. Detta för att 

tydliggöra, se samband, skillnader och utvecklingspotential på organisations-, grupp- 

och individnivå. I analysen tar vi hjälp av valda teoretiska perspektiv för att se och 

förstå informanternas svar och upplevelser av sin verklighet. Vi visar på hur empiri och 

teori överensstämmer, stöder varandra eller går åt motsatt håll. Det är i spänningsfältet 

mellan informanternas olika svar och uppfattningar och teorin som plattform vi skönjer 

den kollegiala pedagogiska handledningens essens. 

 

Syftet är att undersöka hur specialpedagoger ser på sin roll som kvalificerade 

samtalspartners i pedagogisk kollegial handledning. 

 

 Vad är pedagogisk handledning i praktiken enligt specialpedagoger? 

 Hur upplever specialpedagoger sin legitimitet som kvalificerad samtalspartner i 

pedagogisk kollegial handledning? 

 Vilken betydelse har samtalet i det pedagogiska kollegiala lärandet? 

 

Pedagogisk handledning i praktiken 

Hälften av informanterna ser pedagogisk handledning i praktiken främst som ett forum 

för kollegialt lärande och utbyte av erfarenheter. Om detta resonerar Kroksmark & 

Åberg (2007) när de talar om handledning som ett medel för lärande och utveckling i 

sina tre förklaringsmodeller.   Lindén & Larsson (2005) beskriver handledning som en 

form av samtal som innebär ömsesidighet och dialog. De anser att fokus skall vara 

relationen mellan deltagarna. Även  Bladini (2004) menar att handledning är en 

funktion som ska fungera utifrån alla inblandade parter. Det ska vara en plats för utbyte 

där pedagogerna delger sina erfarenheter och lyssnar på varandra. Hon menar att detta 

är ett fokus som är en förskjutning från det rådgivande till det öppna och frågande, där 

handledningen ska vara en aktiv och konstruerande process. Detta överensstämmer med 

Deweys (1997) teori där han benämner att de delade erfarenheter människor gör är det 

som skapar sammanhang och mening. Han poängterar vikten av interaktion med 

omgivningen som grundläggande för erfarenhetslärande. Hattie (2009) påpekar att våra 

tidigare erfarenheter och kunskaper påverkar oss. Samverkan och hur öppna vi är spelar 

stor roll för att ta in nya erfarenheter, menar författaren. Han har i andras forskning sett 

att en förutsättning för samarbete är att alla känner passion för utveckling och utmaning, 

viljan att bygga bra relationer, använda sig av varierande processer och strategier. 

 

För de övriga tre informanterna är pedagogisk handledning främst ett verktyg för att 

använda vid enskilda elevärenden.  Normell (2002) menar att man önskar träffa en vis 

person som kan hjälpa en med att göra arbetet lättare och som ska komma med olika 

lösningar. Thordarson (2011) påpekar att i sitt yrke samtalar specialpedagoger med 

kollegor som har höga förväntningar och behov i en organisation med begränsningar. 

Hon menar att det finns en uppenbar risk att hamna i en situation där specialpedagogen 

kommer in som en fixare. Om detta talar, även, Kroksmark & Åberg (2007) när de talar 

om handledning som trygghetsskapande och ett medel för till exempel återhämtning, 

reflektion och ett arbetsverktyg i ett allt kravfyllt och pressat arbetsliv. 

 

Näslund & Ögren (2010) beskriver handledning som en möjlighet till bearbetning av 

erfarenheter i sin yrkespraktik. De menar att denna ska stimulera till en integrering av 

empiri och teori. En av handledningens utmaningar, menar Hargreaves & Fink (2008), 
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är att kombinera det allmänna övergripande pedagogiska samtalet med att tillgodose de 

enskilda behoven hos deltagarna. 

 

Legitimitet i sin yrkesroll 

Då samtliga informanter upplevde sig ha en legitimitet i sin yrkesroll som handledare 

ser vi att detta väl överensstämmer med Thornberg (2006) då han säger att ledarskap 

ingår i lärarskapet. Specialpedagogen fungerar ofta som den formella ledaren i ett 

handledningsmöte. Det ställer också stora krav på att denna har ett ansvar för 

kommunikation och samtal. Kroksmark & Åberg (2007) menar att utvecklingen har gått 

från att besitta en legitimitet genom sin yrkestitel och fungera som övervakare på såväl, 

kollegor och elever till att bli en kommunikationsexpert utan sakkunskap. De säger 

vidare att språket och ägaren av detta har företräde medan andra lärande- och 

kunskapsformer kommit i bakgrunden. Som ovanstående författare anser också Hattie 

(2009) hur viktigt det är att vara tydlig som ledare och kunna förklara måluppfyllelse 

och mål. Samtidigt måste man känna respekt för deltagarnas bakgrund, kultur, känna 

empati och att kunna lyssna. Allt detta för att kunna bygga förtroendefulla relationer. 

  

Enligt Näsgren & Ölund (2010) krävs det en särskild utbildning för att bli en kompetent 

handledare, då handledning ses som en egen profession. Detta går stick i stäv då våra 

informanter tycker sig ha legitimitet i sitt yrkesutövande och inte har någon formell 

utbildning inom området. De ger uttryck för att de ser på handledning som en 

gemensam process mellan alla deltagare. Liljequist (1999) menar att det är just detta, 

men han utrycker också pedagogens ovilja att erkänna samtalsledarens ansvar och 

maktposition för samtalet och handledningen. I Bladini (2004) och Sahlins (2004) 

intervjustudier med specialpedagoger om deras erfarenheter av att handleda har de sett 

att informanterna upplever att samtal är komplext, men de ser möjligheterna att det kan 

vara en plattform för reflektion och samtal som hjälper pedagoger i sin profession. 

 

Samtliga informanter utom en anser att det alltid finns ett stort behov av 

kompetensutveckling, att lära nytt och att man alltid kan bli bättre. Det finns 

utmaningar och svårigheter i denna process. Detta talar Liljegren (1991) om när han 

säger att specialpedagogik är ett mångfacetterat ämne där teorier från andra discipliner, 

framförallt pedagogik spelar stor roll. Andra vetenskapliga områden som också 

påverkar är psykologi, medicin och sociologi. Specialpedagogik har en nära koppling 

till utbildningspolitiska frågor och beslut och får i och med detta en normativ och 

politisk funktion. I lärarutbildningskommitténs slutbetänkande beskriver man 

specialpedagogik som ett nödvändigt område för kunskap och kompetens i utveckling 

av skolans pedagogiska arbete (SOU, 1999:63). En av specialpedagogikens mest 

angelägna uppgifter är att bidra till att personal i förskola och skola utvecklar sin 

kompetens. I Högskoleförordningens Examensordning (2001:23) säger man bland 

annat att specialpedagogen ska vara en kvalificerad rådgivare och samtalspartner i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda yrkeskategorier. Denna 

text betonar den konsultativa karaktären i specialpedagogens arbete och omfattar den 

handledande funktionen.  

 

Alla informanterna upplever att de har god och lång erfarenhet av handledning och att 

de utvecklats och tillskansat sig nya kunskaper i sin egen praktik i samverkan med 

kollegor. Man uppfattar att handledningen gett en gemensam plattform att arbeta 

utifrån. Vi ser en tydlig koppling till Kroksmark & Åberg (2007) då de talar om 

handledning som ett medel för anpassning och enighet. Vi ser, också, paralleller med 

Dewey (1997) då han talar om teori och praktik, reflektion och handling i aktiva 
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arbetssätt, det vill säga "Learning by doing". Lärande kopplas samman med frågor och 

problem, ger ökade förmågor och kunskaper som kan prövas i praktiken. 

  

Då samtliga informanter nämner handledarens ansvar för handledningssituationen ser vi 

likheter med de resultat Tveiten (2003) fann i sin studie. Han menar att en kompetent 

handledare bör ha väl förankrade kunskaper och lång erfarenhet inom 

området. 

  

Samtalets betydelse 
Samtliga informanter var eniga om att samtalet utgör kärnan i allt arbete. Detta ger 

Rökenes & Hansen (2007) uttryck för då de anser att kommunikation är själva 

kontexten i allt arbete med människor, samtidigt som man måste anpassa och utveckla 

sin förmåga på ett professionellt sätt. Kommunikation sker i samverkan med andra 

människor och är fokuserad kring språk.  Vi utläser av informanternas svar att det finns 

en konsensus kring samtalets betydelse i det kollegiala lärandet och detta 

överensstämmer med ovanstående författare. Bjerlöv (1999) påpekar att det i 

reflekterande samtal ingår skeenden vilket är en mängd möjligheter och krav på 

differentierings- och distanseringsprocessen. Decentrering innebär meningsskapandet i 

samtalen där en del utgörs av en växelprocess mellan den egna uppfattningen och det 

egna perspektivet där man av andra låter sig påverkas till förändring, fördjupad 

förståelse, företeelser eller fenomen. Dewey (1997) har myntat begreppet ”inquiry” som 

handlar om att ha ett undersökande och reflekterande förhållningssätt. Detta är, enligt 

teoretikern, en process om hur vi står i kontakt med omvärlden och hur vi 

kommunicerar med varandra. von Wright (2000) talar om kommunikativa möten som 

en förutsättning för människans identitetsskapande och lärande. Hon menar också att 

det är viktigt att pedagoger verkligen kan sätta sig in i den andres situation för att kunna 

förändra synen på andra kommunicerande personer. Persson & Rönnerman (2005) 

menar att utan social kommunikation sker det ingen utveckling av tänkande och språk. 

Tänkandet är beroende av språket som verktyg, som först måste bestå av ett yttre språk 

som leder till ett inre när vi talar högt för oss själva och varandra. 

  

Informanterna betonade vikten av samtalet och att det finns svårigheter att finna tid till 

detta. Fritzell (2003) talar om det deliberativa samtalet som bör ske i en lugn miljö, 

under avslappnade former och utan tidspress. Vidare påpekar han vikten av att samtalen 

berör inblandade parter i ett ömsesidigt givande och tagande. Genom att lyssna på den 

andres argument leder samtalet, förhoppningsvis, till mål att arbeta vidare med och att 

sträva mot.  

 

Hattie (2009) menar att för att kunna utnyttja samtalets fulla potential behövs en 

ömsesidig dimension där lärare interagerar och lyssnar på varandra, överväger olika 

synpunkter och delar idéer. Det handlar om en prestigelös och öppen kommunikation i 

en ömsesidighet om lärande, undervisning och kunskapsinnehåll. Holm (1994) säger att 

för att få struktur, en ordnad kunskap som vägleder ens handlande bör samtalsledaren ha 

kunskaper i samtalsmetodik. Hon visar på att det finns olika modeller och strukturer för 

samtal, där man bör välja efter situation och grupp. Det finns ingen som är den bästa 

eller enda rätta. 

 

Ett flertal informanter påpekar att de informella samtalen kan vara lika viktiga som de 

formella. Emot detta talar Thordarson (2011) som betonar betydelsen av att utveckla 

samtalskompetens och att detta är ett område alla kan förbättra sig inom och öva upp. 
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Hon menar att det finns en skillnad mellan de vardagliga samtalen vi för i praktiken och 

de strukturerade som handledning ska vara. 

 

8. Diskussion 

Vi kommer här att diskutera vald  metod, resultat och hur väl de motsvarar vårt syfte 

och frågeställningar. Detta kommer att ske under rubrikerna metod- och 

resultatdiskussion samt en avslutande del med förslag till framtida forskning. Vi vill här 

tydliggöra varför vi gått tillväga på valt sätt och diskutera kring vald teori. Under 

resultatdiskussionen problematiserar vi kring resultatet och vår analys av detta. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Vi har valt en kvalitativ och hermeneutiskt ansats i vår studie då vi genom detta, på ett 

vetenskapligt sätt, vill få fördjupad kunskap om våra informanters personliga 

erfarenheter och upplevelser. Vår ansats syftar till att intervjupersonerna ges möjlighet 

att beskriva sin uppfattning med egna ord. Vi är medvetna om att denna metod inte kan 

ge någon absolut sanning och inte heller kan generaliseras, men detta har inte heller 

varit vår målsättning. 

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer då vi ville ställa öppna och vida frågor 

som gav informanterna tillfälle att reflektera och vara fria i sina svar. Detta för att få en 

så beskrivande och djup data, som möjligt, att arbeta med. Vi valde att inte skicka ut 

frågorna i förväg till informanterna då vi önskade spontana och direktreflekterande svar. 

Hade informanterna haft tillgång till frågorna i förväg, tror vi, att svaren hade blivit 

annorlunda. Vi sände, efter ett inledande telefonsamtal, informanterna ett brev där vi i 

allmänna ordalag beskrev vad intervjun skulle komma att handla om.  Vi  menar att 

detta tillvägagångssätt har gynnat vår forskning genom ärlig och genuin respons från 

informanterna och därigenom har vi fått en fördjupad insyn i specialpedagogers syn på 

sig själv och sin yrkesroll. Vår strävan var inte att erhålla någon sanning utan få ta del 

av utvalda specialpedagogers upplevelser. 

 

Vi genomförde sex intervjuer med yrkesverksamma specialpedagoger. I motsats till ett 

kvantitativt synsätt syftar ett kvalitativt med färre informanter till att nå en djupare 

kunskap. Med färre informanter finns det mer tid till förberedelse, genomförande, 

bearbetning och analys. Vårt urval av informanter gjordes strategiskt så till vida att de 

har olika lärarbakgrund, har utbildat sig till specialpedagoger vid skilda lärosäten, har 

differentierade yrkeserfarenhet, är verksamma i olika kommuner och på alla stadier. Vi 

anser våra informanter idealiska då de hade tid att ställa upp för intervjuer och vi anser 

dem inte intellektuellt abstrakta utan verklighetsförankrade. 

 

Vid val av teori fann vi, efter diskussioner och litterturgenomgång, att Deweys tankar 

kring människors delade erfarenheter som sammanhangs- och meningsskapande 

stämmer väl överens med vår forskningsansats och att vi vid analys skulle kunna ha stor 

nytta av denna teori. Då Dewey betonar vikten av erfarenhetslärande genom interaktion 

med omgivningen kunde detta hjälpa oss att se, tolka och analysera våra informanters 

svar. Vi använt oss av är valda delar av Hatties forskningsstudier som berör kollegial 

utveckling genom pedagogers samverkan och lärandeprocesser. Vi har även berört det 

systemteoretiska perspektivet och intersubjektivitetsteorin då dessa utgår från mänskliga 

relationer, sociala processer, kommunikativa möten och hur vi lär genom varandra. Vi 

upplever att vi haft ett stort stöd av ovanstående teoretiska perspektiv, erfarenhet och 

handlande i vår analys av studiens resultat. Man kunde här ha valt en teoretisk 

utgångspunkt utifrån kommunikation, men då vi ser interaktion i mellanmänskliga 
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möten som det mest primära och en förutsättning för kommunikation har vi valt denna 

utgångspunkt. Analysen hade, troligen, sett annorlunda ut  beroende på valda teoretiska 

perspektiv, men säkerligen varit lika intressant och givande. 

Under hela studiens process har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 

och rekommendationerna (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har genom öppenhet och 

transparens uppfyllt kraven på samtycke, frivillighet, konfidentialitet och 

nyttjandeprincipen. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Specialpedagogens uppdrag är komplext och mångfacetterat. Denna ska besitta 

kompetenser som sträcker sig över ett brett spektra för att kunna möta, bemöta och 

förhålla sig till en vardag fylld av mänskliga möten. I specialpedagogens 

arbetsbeskrivning ingår kommunikation och att vara en kvalificerad samtalspartner. 

Detta, tror vi, är en viktig del i uppdraget och kommer sannolikt att utvecklas i takt med 

skolans allt större krav på elever och pedagoger. ”…ett nödvändigt kompetens- och 

kunskapsområde i utveckling av skolans pedagogiska arbete”  (SOU, 1999:63, s.248). 

 

1. Handledningskunskap förekommande under utbildning 

Vi uppfattar det som att alla informanterna upplever sig ha fått kunskaper inom 

handledning och samtalsmetodik, antingen under sin utbildning eller senare på eget 

initiativ eller i praktiken. Då vår uppfattning är att dessa kunskaper är ett eget 

kompetensområde som är av största vikt i rollen som specialpedagog ser vi att det skulle 

behöva ingå som ett obligatorium i utbildningen. Ser det ut så här på våra olika 

lärosäten? Detta dilemma uppmärksammar  Näslund & Ögren (2010) då de påtalar att 

det inte finns en rätt handledningsmodell för alla situationer och grupper. Kan detta vara 

en orsak till skillnaderna skolor emellan? Samhällsutvecklingen och dess komplexitet 

har gjort, tror vi, att man idag ser handledning som ett utvecklande verktyg och i och 

med detta finns det nog mer av metodiska handledningsövningar under utbildningarna. 

De två informanterna som inte hade handledning i sin utbildning uppfattade det som ett 

uttryck för den tidens anda. Vi tycker oss märka ett ökat intresse för detta 

kompetensområde och i enlighet med ovanstående informanter ser vi 

samhällsutvecklingens olika trender och dess påverkan på skolväsendet. Vi tycker, 

liksom Dewey (1997), att utbildningens funktion är att kunskap ska vara så levande att 

man ska ha nytta av den, både på ett personligt och yrkesmässigt plan. 

 

2. Specialpedagogers syn på pedagogisk kollegial handledning 

Vi blev positivt överraskade av att hälften av informanterna ser pedagogisk kollegial 

handledning som en möjlighet till allmänpedagogisk utveckling. Detta då vi ofta 

upplever att handledning kommer att handla om enskilda elevärenden eller andra 

individuella problem. Vi har en stark önskan om att skolan, som organisation, ser 

handledning som en förebyggande verksamhet och ett forum för att lyfta kunskap och 

utbyte av erfarenheter. Vi ser behovet av att kunna använda sig av kollegial pedagogisk 

handledning i enskilda elevärenden och problemlösningar, men tror att om det 

allmänpedagogiska betonades skulle det resultera i verktyg som kan vara förebyggande 

och stärka pedagoger i den vardagliga praktiken. Karlsson (1999) tar upp vikten av att 

höja den allmänna kompetensnivån. Han menar att det är viktigt att uppmuntra till 

diskussion och kritisk reflektion i det dagliga arbetet för att skapa en gemensam vision 

samtidigt som man kan utmana rådande normer och ramar. 
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3. Legitimitet i yrkesrollen som handledare 

Då samtliga informanter anser sig ha legitimitet som handledare påtalar de även vikten 

av att det är ett gemensamt kollegialt arbete. Vi ser det som mycket positivt att samtliga 

upplever sig ha legitimitet att handleda kollegor. Det finns många vinster med att se 

pedagogisk kollegial handledning som ett gemensamt arbete och rum för lärande. 

Frågan, vi ställer oss, är dock om det i detta inte finns en underliggande rädsla för att 

inta en ledarroll och därmed bära ansvaret för den gemensamma processen och dess 

deltagare? Det kan hos specialpedagogen finnas en oro för att komma in och leda och 

styra kollegor. Liljequist (1999) visar på pedagogers ovilja att acceptera sin 

maktposition. Han påstår att ett instrument för att analysera sin egna maktsituation kan 

vara att ta hjälp av ledarskapets tre fundament: makt, auktoritet och ansvar. En annan 

viktig faktor, vi sett i vårt resultat, är att för att uppnå legitimitet i sin profession är ålder 

och yrkeserfarenhet viktiga faktorer. Vi anser att ålder är egalt för vårt uppdrag, medan 

det troligtvis är så att med yrkeserfarenhet utvecklar man kompetens, säkerhet och detta 

leder, förhoppningsvis, till ökat förtroende och tillit i gruppen. 

 

En farhåga som gavs uttryck för var att specialpedagogen, i sin roll som handledare, 

sågs som en problemlösare och det fanns en övertro på denne som en fixare. Detta 

stämmer väl överens med det vi ser i praktiken. Specialpedagogen fungerar ofta som en 

”brandsläckare” i akuta ärenden och har ofta ingen naturlig och given plats i det 

vardagliga arbetet. Vi menar att specialpedagogen har ett stort ansvar för att vara 

lättillgänglig, synlig och närvarande i den dagliga verksamheten. Allt för att vara en 

naturlig del i den ständigt pågående utvecklingsprocessen.  

 

4. Samtalets betydelse för det kollegiala lärandet 

Alla informanter är eniga om samtalets betydelse och kärnfunktion i det kollegiala 

lärandet. En svårighet, som nämns, är brist på tid för gemensamma samtal. I enighet 

med informanterna anser vi att tidsaspekten är en försvårande omständighet till samtal. 

Det vardagliga arbetet och dess krav kolliderar, ofta, med ambitionerna om ett 

gemensamt samtal som verktyg för lärande och utveckling. Ser vi samtal som 

utveckling av vår profession och hur kan den bidra till den personliga utvecklingen? Vi 

tror att dessa frågor kanske, ofta, ges lägre prioritet i de vardagliga arbetet med alla dess 

krav och måsten. Ytterst menar vi att det är en organisatorisk fråga där man måste 

avsätta lite tid för att kunna vinna mycket. 

 

Vi samtycker med informanterna när de uttalar att alla samtal är viktiga, både de 

formella och informella. Det är, dock, viktigt att skilja de båda samtalsformerna åt då de 

är två olika parametrar inom samtalsmetodik. De formella samtalen tar sin plats under 

strukturerade former, är förutbestämda, tidsbegränsade och har en agenda som alla 

deltagare accepterar. De informella samtalen är de som sker spontant i vardagliga 

mötena. De har ingen bestämd början eller slut och vi upplever att de ofta blir avbrutna 

och det finns en svårighet att implementera det i verksamheten. Vi vill, dock, betona 

vikten av båda samtalsformerna. Detta då de informella samtalen gynnar och leder till 

ett gott samtalsklimat som är grunden för att de formella samtalen ska vara produktiva 

och berikande. Rökenes & Hansen (2007) menar att vår främsta resurs när man arbetar 

med människor är vår allmänna relationskompetens och att använda sig av det man 

redan kan som kommunicerande medmänniska. En fråga man kan ställa sig är: orkar vi 

lyssna och vara ett känslomässigt stöd i en redan krävande arbetsssituation? 
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5. Erfarenheter av handledning 

Positiva och långvariga erfarenheter av handledning uttryckte samtliga informanter att 

de haft. Detta var glädjande, för oss, då vi i praktiken ofta mött kollegor med negativa 

erfarenheter av handledning. Dessa har varit baserade på att handledningen har letts av 

någon utan förförståelse för verksamheten och dess innehåll. Några informanter såg det 

dock som en fördel om handledaren kommer utifrån och med annan yrkesbakgrund. Då 

detta innebär att det inte finns några tidigare relationer till deltagarna att ta hänsyn till 

och handledaren kan bidra med vidare- och nya perspektiv och tankar. Vi finner 

ovanstående intressant och tror att det beroende på grupp och individer är 

situationsbaserat hur man väljer handledare. Tveiten (2003) betonar att det vi lägger i 

begreppet handledning har stor betydelse för kvaliteten på handledningen och att de som 

deltar delar samma grundtanke kring handledning.  

 

Vi menar att det är viktigt att ha upplevt att bli handledd och att själv vara handledare. 

Detta ger en djupare förståelse för handledningens alla olika aspekter, deltagarnas roller 

och processens gång. Detta överensstämmer med informanternas erfarenheter av 

handledning.  

 

I likhet med informanterna vill vi betona vikten av att handledaren intar rollen som 

ledare, med ansvar för deltagare och processen.  Denna roll, ser vi, som ständigt 

utvecklingsbar och genom yrkeserfarenhet kan en säkerhet och legitimitet uppnås. 

 

6. Förväntningar på samtalet 

Ansvaret för samtalet vilar på handledaren och informanterna upplever sig ha detta. 

Detta framstår för oss som en självklarhet i rollen som handledare. Vi menar att denne 

ska stå för struktur och besitta kompetens att inleda, leda, föra och avsluta samtalet. 

Detta för att säkerställa processen och att det behöver finnas en som intar rollen som 

ledare.  

 

Det åligger handledaren att ta alla på allvar, vara lyhörd och se till att alla kommer till 

tals för att höja nivån på samtalet. Det handlar om att hitta en balans så att alla känner 

sig delaktiga och viktiga. För att ett samtal ska vara fruktbart så måste det bygga på 

frivillighet och allas vilja att dela med sig. För att nyttan med detta forum, som 

kompetensutvecklare, ska kunna ses av deltagarna krävs att de alla verkligen vill vara en 

del av sammanhanget och dess process. En uppenbar risk med detta kan vara att de som 

verkligen skulle behöva delta väljer att avstå. Hattie (2009) betonar i sin forskning att 

det är viktigt att pedagoger känner en passion för utveckling och utmaningar, vilja att 

bygga bra relationer och att använda sig av olika strategier eller processer. Kan kollegial 

pedagogisk handledning vara ett sätt att göra arbetet mer intressant? 

 

7. Förutsättningar och villkor 
Något som vi fann mycket glädjande var att informanterna samstämmigt redovisat att 

det förekommer handledning på arbetsplatserna. Vi finner detta resultat positivt då vi 

anser att handledning ska vara ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete som 

genomsyrar verksamheten och kunna fungera som ett kompetensutvecklande verktyg 

för alla.  

 

En viktig faktor, som nämns, för genomförande av pedagogisk kollegial handledning är 

avsättandet av tid i en vardag fylld av många uppdrag och uppgifter. Vi tror att om tid 

regelbundet avsattes för detta skulle det kunna frigöra kunskap, ett gemensamt 

kollegialt språkbruk och strategier utvecklas som i slutändan skulle vara tidsbesparande 
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samt ekonomiskt fördelaktigt för hela organisationen. Normell (2002) pekar på att 

fortbildning ges allt större vikt och plats. Tonen och tiden som avsätts speglar ofta 

synen som råder. 

 

8. Styrkor och svårigheter med handledning 

Handledning kan, i sina bästa former, vara en stöttande- och positiv funktion där alla 

kan bli respekterade, sedda och hörda. Det kan också bidra som kompetens- och 

kunskapshöjare. Om detta var alla informanter eniga och vi med dem. Handledning, ser 

vi, som ett ypperligt tillfälle till att stärka, både individen och gruppen där helheten blir 

större än dess delar. Styrkan av att dela erfarenheter och upplevelser med kollegor under 

strukturerade former, ser vi, som det optimala tillvägagångssättet för pedagogisk 

utveckling och lärande. I sin teori benämner Dewey (1997) att det är de delade 

erfarenheterna människor gör som skapar sammanhang och mening. 

 

Vid grupphandledning är gruppens sammansättning, professionalitet och inställning av 

stor vikt. Informanterna berör att pedagogisk kollegial handledning ska handla om sak, 

inte person. Det finns en uppenbar risk, ser vi, att deltagare kan ta åt sig och känna sig 

personligt utsatta, både i sin profession och som privatpersoner. Vad har vi med oss i 

bagaget? Hattie (2009) talar om att tidigare erfarenheter och kunskaper påverkar oss. 

Våra förväntningar och hur öppna vi är att ta in nya erfarenheter spelar stor roll i 

samverkan med andra. Därför faller det ett stort ansvar på handledaren att vara den som 

verkligen leder gruppen i dess process. 

 

Samtliga informanter var eniga om att skolledningens vilja för att skapa tid och tillfälle 

för pedagogisk kollegial handledning var av stor betydelse. Vi finner det 

anmärkningsvärt att informanterna så unisont talar om viljan hos skolledningen som 

avgörande för handledningens varande. Det bör inte vara viljan och intentioner hos 

enskilda personer som avgör handledningens förekomst. Vi tror att det kan upplevas 

som svårt att äska pedagogisk kollegial handledning till en skolledning där personalen 

inte upplever att det finns ett intresse för denna form av systematiskt kvalitetsarbete. 

 

9. Specialpedagogers utvecklingsmöjligheter för att bli en bättre samtalspartner 

Vi finner det tillfredställande att alla informanter, utom en anser det mycket viktigt att 

hela tiden bli bättre, lära nytt och kunna se behovet av kompetensutveckling. Det är 

anmärkningsvärt att en informant anser sig fullärd och besitta alla de kompetenser som 

behövs i ett yrke , vi menar, är komplext och i ständig utveckling och förändring. I 

enighet med informanterna ser vi nyttoperspektivet av det kollegiala lärandet, både 

genom formell vidareutbildning och i vardagspraktiken samt i samspel med kollegor. 

Att kunna se sin praktik i olika dimensioner talar Dewey (1997) om och där han menar 

att teori och praktik, handling och reflektion är sammanlänkade och vikten av att 

använda sig av aktiva arbetssätt. 

 

Vi ser att kunskaper i samtal och pedagogisk kollegial handledning är av så stor 

betydelse att man kan kalla det  en egen yrkesprofession. Genom att uppmärksamma 

detta kan man tillskansa sig de kunskaper som krävs för att föra professionella samtal 

med varierande yrkeskategorier, elever, vårdnadshavare och organisationer. 

 

8.3 Förslag till framtida forskning 
Vi ser att det föreligger en stor utvecklingspotential för framtida forskning inom 

pedagogisk kollegial handledning. Detta då handledning är ett relativt nytt 

kunskapsområde och begrepp inom pedagogisk verksamhet. Det skulle vara intressant, 
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ur ett specialpedagogiskt perspektiv, att över en längre tid genomföra ett 

aktionsforskningsprojekt. Med detta menar vi att man kan se den pedagogiska kollegiala 

handledningens påverkan på verksamheten och dess pedagoger. I en sådan studie skulle 

möjlighet ges till att se gruppens, individens och verksamhetens utvecklingsprocess. En 

sådan studie skulle kunna bidra till ett ständigt utvecklande av bemötande och hur man 

ser på barn i behov av särskilt stöd. 

 

Ett ytterligare område som skulle vara forskningsvärt är hur skolan som organisation ser 

på pedagogisk kollegial handledning och specialpedagogers roll i denna. Frågor man 

kan ställa sig är till exempel vem som tar initiativ till handledning, avsättande av tid, 

ekonomi och andra resurser? 
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10. Bilagor 
10.1 Bilaga 1 

Informanturval 

Grundutbildning 

1. Gymnasielärare, engelska & religion 

2. Förskollärare 

3. Senarelärare, åk.6-9, matematik och naturorientering 

4. Senarelärare, åk. 6-9, svenska och samhällsorientering 

5. Förskollärare 

6. Förskollärare 

 

Lärosäte för specialpedagogutbildning 

1. Umeå Universitet 

2. Göteborgs Universitet 

3. Göteborgs Universitet 

4. Malmö Högskola 

5. Malmö Högskola 

6. Malmö Högskola 

 

Antal år och stadie i yrket som specialpedagog 

1. 5 år på gymnasiet 

2. 22 år i förskolan 

3. 2 månader på högstadiet, studerar termin 4 (6)  

4. 15 år på gymnasiet 

5. 9 år, förskola-åk 9, kommunövergripande specialpedagog 

6. 22 år, förskola- åk. 9 
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10.2 Bilaga 2 

Brev till informanter  

 

Hej,  

Vi är två blivande specialpedagoger som heter Jessika Andersson och Christina Frödin 

Thörnkvist. Vi läser sista terminen vid Linnéuniversitetet i Växjö. När vi pratades vid i 

telefon var du intresserad av att bli intervjuad av oss i din roll som specialpedagog och 

vi följer med detta brev upp ditt fortsatta intresse för att delta i vår forskningsstudie. 

 

Vi har nu som avsikt att skriva vårt självständiga arbete inom begreppet handledning. 

Syftet är att undersöka specialpedagogers syn på sin roll som kvalificerad 

samtalspartner. Vi att kommer att intervjua sex specialpedagoger verksamma i olika 

kommuner. 

 

Intervjuerna har formen av ett samtal som genomförs av en intervjuare och dig som 

informant. De beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att bandas. Vi garanterar att det 

du säger kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att avidentifieras. Du får 

ta del av det transkriberade materialet för att se om vi uppfattat dig korrekt eller om du 

vill lägga till eller korrigera. Din medverkan i studien är naturligtvis helt frivillig och du 

kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Tid för intervju och plats bestämmer 

vi gemensamt. 

 

Din medverkan är mycket värdefull och vi hoppas att du har möjlighet att ställa upp på 

en intervju för att delge oss dina erfarenheter och kunnande. När studien är färdig 

kommer den att finnas tillgänglig på www.diva.se.  

 

Vid frågor eller oklarheter kan du nå oss eller vår handledare på telefon eller mail enligt 

nedan. 

 

Tack på förhand! 

 

Jessika Andersson tel:xxxx, mail:xxxx 

 

Christina Frödin Thörnkvist tel:xxxx, mail:xxxx 

 

Handledare: Leif Nilsson leif.nilsson@lnu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessika & Christina. 
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10.3 Bilaga 3 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog?  

    När och var utbildade du dig? 

    Ingick handledning i din utbildning? 

 

2. Vad är pedagogisk handledning för dig? 

 

3. Känner du att du har legitimitet i din roll som specialpedagog i handledning med  

    kollegor? 

 

4. Samtalets betydelse för det kollegiala lärandet? 

 

5. Vilken erfarenhet har du av handledning? 

 

6. Vilka förväntningar har du på dig själv i samtalet? 

    Vilka förväntningar har du på samtalet? 

 

7. Hur arbetar ni på din arbetsplats? 

    Förutsättningar/villkor? 

 

8. Vilka styrkor och möjligheter kan du se med handledning? 

    Vilka svårigheter kan du se med handledning? 

 

9. Finns det ett behov av att utveckla specialpedagogens roll för att bli en bättre     

    samtalspartner? 

 

10. Är det något du vill tillägga? 

     Är det något jag glömt att fråga dig om? 

 

 

 

 

 

 

 

 


