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Förord 

Så har vi då kommit till slutet på vår treåriga utbildning på specialpedagogiska 

programmet på Högskolan Kristianstad. Det har varit en resa som varit omtumlande och 

lärorik men också gett insikt hur komplex specialpedagogens yrkesroll är. Vi är två 

erfarna förskollärare som haft flera möten med specialpedagoger under vår tid i förskolan. 

Våra förväntningar på specialpedagogen var höga då vi upplevde att specialpedagogen 

hade den extra kunskap som vi saknade. Då strävade vi efter bekräftelse, tankar hur vi 

kunde göra mer för barnen i gruppen men vi fick aldrig möjlighet att sitta ner och fördjupa 

oss i samtal. Genom vår utbildning har vi fått kunskap och större insikt i om 

specialpedagogens roll i handledning där bemötande och förhållningssätt har stor 

betydelse. I högskoleförordning (SFS 2017:1111) står inget om handledning utan där 

används begreppen kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Detta väckte vår 

nyfikenhet och blev vår utgångspunkt till vårt examensarbete.  

 

Detta examensarbete har diskuterats fram då vi har haft ett gemensamt dokument som 

båda har varit delaktiga och skrivit i. Våra kontinuerliga och återkommande träffar har 

gett stor inspiration där vi har ventilerat våra tankar och funderingar. Ingen av oss kan 

göra anspråk på någon del i arbetet då det arbetas fram tillsammans så det tillhör oss båda. 

 

Stort tack till specialpedagogerna som ville ställa upp i denna studie, ni har bidragit med 

er kunskap, tankar och erfarenheter kring kvalificerad samtalspartner och rådgivare ute i 

verksamheten. Utan er hade inte studien kunnat genomföras. Vi vill tacka högskolans 

lärare under våra tre år, ingen nämnd ingen glömd, för ert stöd och inspiration då vi ibland 

har vacklat i vårt lärande. Våra diskussioner och reflektioner i de olika basgrupperna med 

pedagoger från förskola till vuxenutbildning har gett oss kunskap. Att få insikt om hur 

olika det kan se ut men också hur viktig specialpedagogen är i alla verksamheter. Ett stort 

tack till vår handledare, Annette Byström, som under våra samtal har lyssnat, läst, gett 

oss feedback och ett stöd för övrigt så att vi kunnat slutföra vårt arbete. Vi vill också tacka 

våra kurskamrater för deras reflektioner och tankar. Sist men inte minst ett stort tack till 

våra familjer som gett oss orken att fortsätta, fått vardagen att fungera medan vi har 

studerat men även till släkt och vänner som peppat oss, ert stöd har varit värdefullt under 

de här tre åren. 
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1 Inledning 

Under vårt sista år på specialpedagogutbildningen har vi fått möjligheten att påbörja våra 

nya yrkesroller som specialpedagoger inom förskola och skola vilket ytterligare har 

bekräftat vikten av att förtydliga vårt uppdrag för kollegor, föräldrar och andra berörda i 

samtal. Vi har fått erfara vilka olika roller och förhållningssätt som specialpedagogen kan 

få och ta i samtal: lyssnande, bekräftande, övergripande och stöttande. Enligt 

högskoleförordning ska specialpedagogen ”visa fördjupad förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 

andra berörda” (SFS 2017:1111). Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare kan ha flera olika definitioner då det inte är specificerat utan att genom 

förhållningssätt, lyhördhet och med öppna frågor i samtal med pedagoger reflekterar. 

Samtal där relationer skapas och möts med både inifrån- och utifrånperspektiv. Möten för 

att delge kunskaper, skapa samverkan och se till vikten av förändring i lärmiljön som 

bidrar till en likvärdig utbildning snarare än att ha ett ensidigt fokus på förändring hos 

individ.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) och skolans läroplan (Skolverket, 2011) står det 

inget specifikt om specialpedagogens yrkesroll eller uppdrag. Detsamma gäller i 

skollagen (SFS 2010:800) där det inte heller står något om specialpedagogens roll endast 

att specialpedagogisk kompetens ska finnas att tillgå i elevhälsan. Endast i 

högskoleförordningen (SFS 2017:1111) står det vilka mål studenten ska uppnått efter en 

specialpedagogexamen. Kvalificerad samtalspartner och rådgivare har inte fått någon 

definiering av den svenska regeringen. Detta blir en fråga för kommuner, förskolor och 

skolor att bestämma över (Ahlefeld Nisser 2009, 2014; Lindqvist, 2013a). 

 

I ett blogginlägg lyfter Wallberg (2017) handledning, rådgivning och vägledning. Här 

menar Wallberg hur olika vi tänker och förväntar oss att en samtalsledare ska leda samtal. 

Specialpedagogerna i blogginlägget definierar att handledning är ett kvalificerat samtal 

där specialpedagoger möter lärare där de befinner sig. Utifrån situationen väljs metoder, 

frågor och strukturer som är anpassade för deltagarna och det är här som läraren under 

samtalets ledning hittar svaren med hjälp av samtalsledaren och övriga deltagare.  
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1.1 Problemområde 

Historiken kring hur specialpedagogutbildningen kom till, förändringar i 

högskoleförordning över tid kan bidra till hur specialpedagogens roll kan uppfattas och 

att det inte finns en tydlig klarhet. Där specialpedagogutbildningen genom olika 

propositioner lagts fram, utretts och förändrats i målformuleringar i högskoleförordning 

från handledning till kvalificerad samtalspartner. Här sammanfattas en del av de 

regeringsförslag som lagts fram och som kan ge bakgrundskunskap kring 

specialpedagogens roll från handledande till kvalificerad samtalspartner och rådgivare. 

 

En utredning som låg till grund för utformandet av specialpedagogen som yrkesroll är 

rapporten Specialpedagogik i skola och lärarutbildning (vår kursivering) från 

utbildningsdepartementet (DsU 1986:13). År 1990 fastställdes en ny specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning, där specialpedagoger skulle utbildas med målsättning att införa 

handledning i utbildningen. Att inte bara arbeta på individ- och gruppnivå utan även på 

organisationsnivå. Detta för att tillgodose att särskilt stöd ges till de elever som har 

svårigheter i skolarbetet (SFS 1994:1194). I SOU 1997:108 står det att den 

“specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen ska ge beredskap och kompetens för 

handledande, vägledande, rådgivande och konsultativa arbetsuppgifter i pedagogiska 

frågor” (SOU 1997:108, s. 57). I Lärarutbildningskommitténs förslag två år senare 

återfinns en delvis annorlunda formulering av den handledande funktionen. Där anges att 

specialpedagogen efter examen skall ha en sådan kompetens att han/hon kan vara en 

kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kollegor, elever, föräldrar i pedagogiska frågor 

(SOU 1999:63). Syftet var att skolan som helhet skulle få specialpedagogiskt stöd så att 

”all personal i skola och förskola kan möta den naturliga variationen av elevers olikheter” 

(SOU 1999:63, s. 192). Regeringen la en proposition (prop. 1999/2000:135) till riksdagen 

i maj 2000 där det föreslogs en förnyelse av lärarutbildningen. Skälen var att de sett 

utvärderingar inom hela utbildningsområdet från förskolan upp till vuxenutbildningen där 

vikten av tidiga upptäckter och tidigt insatta åtgärder för elever visade på goda 

skolresultat. Vidare står det i propositionen att  

 

Specialpedagogens överordnade uppgift är att identifiera och undanröja 

faktorer i undervisnings- och lärandemiljöerna som orsakar att elever får 

svårigheter. Det medför att specialpedagogen knyts närmare skolans ledning, 
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får en mera utpräglad funktion som kvalificerad samtalspartner i det 

pedagogiska arbetet på skolan och tar ansvar för det övergripande 

specialpedagogiska arbetet (SOU 1999:63, s. 202). 

 

En ny specialpedagogutbildning tillkom 2001, här stod i högskoleförordningen att 

specialpedagogen ska bland annat ”vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för föräldrar samt för kolleger och andra berörda yrkesutövare” (SFS 

2001:23, s. 24). Sahlin (2010) menar att här ersattes handledning och konsultation med 

begreppet kvalificerad samtalspartner och rådgivare. I den nya utbildningen förväntades 

specialpedagoger arbeta mer proaktivt med fokus på individ-, grupp- och 

organisationsnivå (Ahlefeld Nisser, 2014). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka några specialpedagogers uppfattningar om sitt 

uppdrag och sin roll som kvalificerad samtalspartner och rådgivare.  

Våra frågeställningar är: 

• Vilken tolkning har specialpedagogerna av kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare?  

• Hur beskriver de tillfrågade sitt uppdrag och sin roll att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare?  

• Vilka förutsättningar till förankring ser dessa specialpedagoger som viktigt 

för att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare? 

1.3 Studiens avgränsningar 

Studien avgränsas till verksamma specialpedagoger i både förskola och grundskola F-6. 

Vi har gjort valet att inte jämföra specialpedagogerna i de olika skolformerna då vi ansåg 

att det inte var syftet med denna studie. Vi har också gjort valet att inte intervjua 

pedagoger eller rektorer för dessa verksamheter, utan vårt intresse har fokuserats på 

specialpedagogernas egen uppfattning. Vi har gjort valet att benämna alla barn och elever 

från förskola och grundskola F-6 för barn för att inte blanda begrepp. 



 

12 

1.4 Styrdokument 

I följande avsnitt kommer vad som står om begreppen kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i högskoleförordningen, skollag och läroplaner.  

1.4.1 Högskoleförordningen för specialpedagoger 

I förskolans och skolans styrdokument står inget specifikt om specialpedagogens 

yrkesroll eller uppdrag. Endast i högskoleförordningen står det under begreppen kunskap 

och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt om vilka 

mål studenten ska uppnått efter en specialpedagogexamen. Under färdighet och förmåga 

står det att specialpedagogen ska  

/…/ visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda (SFS 

2017:1111).  

1.4.2 Skollag 

Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom 

de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär att utbildningen inte kan utformas 

på samma sätt och lika för alla överallt och att resurser därför inte fördelas lika. Varje 

barn har rätt till stöd och pedagogiska strategier som de behöver under kortare eller längre 

tid. Undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det ska 

dessutom finnas en elevhälsa på varje skola och den ska tillsammans med undervisningen 

utformas så eleverna får det särskilda stöd och hjälp de behöver. Enligt skollagen (SFS 

2010:800 25§ kap 2) ska elevhälsan främst vara förebyggande och främjande. Elevhälsan 

ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.  

1.4.3 Läroplaner  

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar. En utbildning som är anpassad och utformad så att barnen utvecklas så 
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långt som möjligt. Rektorns ansvar är att utforma utbildning och anpassa resursfördelning 

så barn i behov av särskilt stöd får det stöd och utmaningar de behöver i utveckling och 

lärande (Skolverket, 2018). För att elever ska nå målen för utbildningen ska det enligt 

Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2011) tas hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, det finns olika vägar att 

nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå utbildningens 

mål vilket gör att undervisningen inte kan utformas lika för alla. Rektorn har ett ansvar 

att skolans undervisning och elevhälsa ska ge eleverna den stimulans och ledning, extra 

anpassningar, särskilt stöd och den hjälp som eleverna behöver (Skolverket, 2011). 

1.5 Centrala begrepp 

Kvalificerad samtalspartner 

Som det nämns i inledningen finns det ingen tydlig definition av begreppet kvalificerad 

samtalspartner. Görs det en sökning efter kvalificerad samtalspartner i Svenska 

Akademiens ordböcker finns det inga svar, däremot står det att kvalificerad betyder 

lämplig; behörig; kompetent; som kräver kompetens. Samt person som har (mer än) 

tillräckliga kunskaper inom ett visst område (Svenska Akademien, 2020). Bladini (2004) 

menar i sin doktorsavhandling att det inte är en klar definition i verksamheter av 

begreppet kvalificerad samtalspartner och att det på så sätt kan tolkas fritt och förväxlas 

eller ses som handledning. Ahlefeld Nisser (2014) belyser att specialpedagoger delvis ser 

olika på sitt uppdrag att vara en kvalificerad samtalspartner, men de flesta menar att det 

innebär samtal med till exempel olika yrkesgrupper, ledning, pedagoger och även med 

elever. 

 

Rådgivare 

Rådgivare betyder person som ger råd i visst sammanhang (Svenska Akademien, 2020). 

Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) skriver ihop begreppen kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare, begreppen kan ses i ett sammanhang men kan också tolkas 

var för sig.  

 

Kvalificerat samtal  

Efter sökning på begreppet kvalificerat samtal finns det inga svar utan endast 

hänvisningar till andra begrepp som inbegriper ordet kvalificerad. Däremot samtal 
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definieras som ett muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar (Svenska Akademien, 

2020). Det finns olika föreställningar om vad ett kvalificerat samtal innebär och hur det 

ska genomföras. Några deltagare i Ahlefeld Nissers (2014) studie hävdar att spontana 

samtal i korridor och lärarrum kan vara kvalificerade samtal medan några andra deltagare 

i samma studie anser att dessa samtal inte är kvalificerade. De sist nämnda deltagarna 

definierar kvalificerade samtal genom att det är regelbundna samtal på bestämda tider 

med ett tydligt mandat för specialpedagogen att leda samtalet. Men för att kvalificerade 

samtal ska ha möjlighet att genomföras poängteras det i studien att ledningen måste 

organisera och planera för detta. Hartman (2012) menar att ett kvalificerat samtal är en 

process där det är viktigt är att skapa förståelse för det som sägs. Att lyssna, uppfatta och 

försöka förstå leder till insikt.  

 

Rådgivande samtal/Rådgivning 

Rådgivning betyder att ge råd (Svenska Akademien, 2020). Sundqvist (2019) tar upp 

förväntningar på samtal, om det blir rådgivande eller reflekterande beror på hur samtalet 

tas emot och ges mellan deltagarna. Hartman (2012) hävdar att ett råd är att lämna över 

sin egen tanke till någon annan utan att ställa en fråga som kan väcka en fundering. 
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2 Tidigare forskning och litteratur 

Detta avsnitt avses ge en sammanfattning av relevant litteratur och tidigare forskning 

rörande specialpedagogens uppdrag och roll att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare. 

2.1 Uppdrag och roll som kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare 

Begreppet specialpedagogisk handledning användes innan begreppet kvalificerad 

samtalspartner kom in i högskoleförordningen (SFS 2001:23). I forskning framgår det 

att det finns olika föreställningar om vad specialpedagogen ska arbeta med, hur deras 

uppdrag ska förstås och hur de ska utföras och varför. Det kan leda till en otydlighet i 

specialpedagogens uppdrag och roll (Ahlefeld Nisser, 2009; 2010; Bladini, 2004; 

Lindqvist, 2013b). Ahlefeld Nisser (2009) menar i sin doktorsavhandling att 

specialpedagogens yrkesroll behöver tydliggöras och stärkas för att få utrymme i 

verksamheten. Möllås, Gustafson, Klang och Göransson (2017) understryker i sin 

forskningsrapport att specialpedagogen har ett mångsidigt uppdrag som ser olika ut från 

individ till individ. 

 

Ahlefeld Nisser (2010; 2011a; 2011b) använder sig av begreppet “qualified dialogue 

partner” där författaren själv har översatt begreppet till kvalificerad samtalspartner. Med 

kvalificerad samtalspartner menas att specialpedagogik måste förstås utifrån ett 

kommunikativt perspektiv. Där specialpedagogen fokuserar på kommunikationen i 

samtalet, till exempel hur vi pratar om och med elever och varandra?  Hur beslut fattas? 

Är alla överens? (Ahlefeld Nisser 2009; 2010; 2011a; 2011b). Det är viktigt i samtal att 

veta vilket ansvar specialpedagoger har eller tar i en kommunikationshandling (Ahlefeld 

Nisser, 2009; 2010; Bladini, 2004; Lindqvist, 2013b). Om förskolans och skolans aktörer 

och specialpedagogerna själva har olika föreställningar kring det specialpedagogiska 

arbetet får detta konsekvenser för verksamheterna (Ahlefeld Nissers, 2014). I Lindqvists 

(2013b) artikel framkommer det att en orsak till att det finns olika föreställningar kring 

specialpedagogens uppdrag och roll kan vara att det saknas tydliga formuleringar i olika 

uppdragsbeskrivningar. Specialpedagoger får ofta uppdrag som är traditionellt knutna till 

speciallärarens roll, men det finns också de som har ett mer övergripande och 
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förebyggande uppdrag. Ett exempel på detta skulle kunna vara att leda kvalificerade 

samtal kring komplicerade lärandesituationer och att utveckla lärmiljöer (Lindqvist, 

2013b; Ahlefeld Nisser, 2009).  

 

Specialpedagogens uppdrag vad gäller att arbeta förebyggande kan betyda att regelbundet 

delta i kvalificerade samtal med ledning, att ur ett specialpedagogiskt perspektiv samtala 

om organisationsfrågor. Detta görs inte tillräckligt utan behöver utvecklas för att 

garantera likvärdighet (Ahlefeld Nisser, 2014).  

 

Pettersson och Ströms (2019) artikel visar att lärarna vill ha stöd och konsultation istället 

för råd och att erfarenhet ger förtroende. Stödet lärarna söker från specialpedagogen är 

för sina egna pedagogiska idéer och bekräftelse på att de är på rätt väg. Anledningarna 

till att lärarna inte söker råd är att de anser att den specialpedagogiska undervisningen 

inte är en utmanande aktivitet som kräver specialkompetens, eftersom de är vana att 

integrera specialpedagogiskt stöd med vanlig utbildning. Vidare visar studien på att det 

pågår ett professionellt utbyte mellan två jämställda parter i ett professionellt samtal med 

avsikten att gemensamt lösa professionella utmaningar tillsammans. Båda professionerna 

använder och för in sin egen professionella kunskap, erfarenhet och relationella förmåga 

i samtalen vilket medför att de utökar sin yrkeskunskap och skapar ny kunskap 

tillsammans. Där de i processen lär sig av varandra att hitta lösningar på utmaningar från 

sin dagliga verksamhet. Specialpedagogen får i dessa konsultationer använda sin 

kommunikationsförmåga, genom att ställa öppna och klargörande frågor samt 

sammanfatta diskussionen av de beslut som tas. Pettersson och Ström (2019) anser att 

specialpedagogerna i studien agerar som kvalificerad samtalspartner med det mandat som 

anges i högskoleförordningen (SFS 2017:1111), men där fokus är mer på professionellt 

samarbete än på reflektion och råd.  

 

Forskningsrapporten av Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015a) 

är en kartläggning på hur specialpedagoger och speciallärare upplever sina yrkesroller 

och utbildningar. Specialpedagogerna anser sig ha goda kunskaper om rådgivning, 

konsultation och kvalificerade samtal med lärare och lärarlag samt arbeta med och leda 

utvecklingsarbete på olika nivåer. Även samverkan med skolledning och externa parter 

utanför skolan lyfts. Johansson (2012) förklarar att i specialpedagogens roll som 
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kvalificerad samtalspartner ingår det tre begrepp; samtalsledare, samtalspartner och 

handledare. Dessa tre begrepp har olika maktpositioner. Både samtalsledaren och 

samtalspartnern har stor betydelse för att samtalets form och syfte synliggörs. Skillnaden 

ligger i att samtalsledaren står utanför gruppen och leder med ett tydligt mål samt ger råd. 

Samtalspartnern ingår i gruppen och är en av deltagarna och tillför egna erfarenheter. 

Handledare används tillsammans med begreppet handledning och innebär att utmana 

genom att ställa de rätta frågorna, men utan att bidra med några egna erfarenheter. 

Sundqvist, Ahlefeld Nisser och Ströms (2014) artikel är en studie där de tittat på svenska 

och finska styrdokument samt jämfört ländernas utbildningsprogram vid olika universitet 

och högskolor. I Sverige utbildas två professioner inom specialpedagogik - speciallärare 

och specialpedagog. I Finland utbildas en profession - speciallärare. Då de svenska 

universitet och högskolor inte tolkar styrdokumenten lika medför det att utbildningen till 

att bli en kvalificerad samtalspartner inte är homogen. I Finland är det mer fokus kring 

pedagogiska frågor och samverkan med andra yrkesgrupper. I Sverige har 

specialpedagoger större betoning på konsultation och kommunikation. Det konstateras att 

varken svenska och finska styrdokument är tillräckligt tydliga när det gäller 

konsultationsuppdrag. Författarna hävdar att det är ett problem att det inte är lagstadgat 

kring specialpedagogiska uppdragets utformning, utan det är upp till verksamheterna 

själva. Ahlefeld Nisser (2009; 2014) menar att bristen på beskrivningar och definitioner 

leder till olika förväntningar på strategier och innehåll i konsultationer mellan aktörerna, 

vilket kan leda till missnöje och konflikter.  

 

I artikeln av Takala, Wickman, Uusitaalo-Malmivaara och Lundström (2015) diskuteras 

svenska och finska studenters förväntningar inför deras framtida yrke som speciallärare 

och specialpedagoger. Studien visar att svenska studenter värderar samarbete och 

konsultation, interaktionsförmåga och pedagogiska frågor högst. Finska studenter 

värderar samarbete och konsultation, pedagogiska frågor och inlärningssvårigheter högst. 

Begreppen samarbete och konsultation överlappar varandra och båda kräver 

interaktionsförmåga. Även Takala och Ahl (2014) visar att fokus i Finland är mer 

specifikt inriktat på direkt stöd till elever medan svenska och brittiska specialpedagogers 

roller liknar varandra då de arbetar mer med flera aktörer såsom lärare, föräldrar, och 

externa parter. Likheten visar specialpedagogrollen som kontextbunden, eftersom olika 

miljöer kräver olika roller till exempel skolutveckling, samarbete med skolledare både 



 

18 

för brittiska och svenska specialpedagoger. Sundqvist m.fl. (2014) studie trycker på att 

det är viktigt att det finns tydliga definitioner, från övergripande styrdokument till 

enskilda skolor. Specialpedagogens uppdrag och roll kan tolkas olika då det inte står 

något specifikt om specialpedagogen i förskolans eller skolans styrdokument. Detta kan 

ses som ett argument enligt Ahlefeld Nisser (2014) att skapa olika samtalsarenor på olika 

nivåer, såsom individ-, grupp- och organisationsnivå. 

 

Göransson, Lindqvist och Nilholms (2015b) artikel visar att specialpedagogerna själva 

ser sig ha en bred och gemensam kunskapsbas som vilar på vetenskaplig grund. 

Specialpedagogerna anser att de har goda kunskaper om samråd, kvalificerad dialog och 

rådgivning till kollegor, föräldrar och andra intressenter. I Rosendahl och Rönnerman 

(2005) artikel nämns flera olika begrepp som handledning, vägledning, konsultation och 

undervisning. I dessa möten mellan människor finns en förhoppning om att få ta del av 

en specifik kunskap. Tolkningen av begreppen är olika men innebär att ge stöd i det 

vardagliga arbetet. Handledning sker under längre tid där pedagogerna själva ska komma 

fram till insikt om problemet medan konsultation och vägledning är tidsbegränsade.  

2.2 Kommunikation 

Samtal kan leda till större förståelse för olika händelser och situationer. Att få ventilera 

sina tankar, åsikter och idéer kring miljö, material, undervisning, arbetssätt, 

förhållningssätt och relationer är en viktig förutsättning för kollegor att skapa förståelse 

som leder till ett samarbete. Genom samtal ge och få bekräftelse på det som görs, att få 

nya synvinklar och ny energi, är något som enligt Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman 

(2016) en specialpedagog kan hjälpa till med. Gjems (1997) menar att förståelse och 

kunskap om omvärlden skapas med kommunikation. Genom samtal kan vi få ökad 

förståelse för varandra vilket också specialpedagogen ser som ett verktyg i sina samtal. 

Det är i möte och samtal med andra som deltagarna utvecklas och resonerar sig fram till 

nya kunskaper (Säljö, 2015). Kunskap och erfarenheter kan inte imiteras eller övertas 

utan det är genom reflektion som det går att pröva ny kunskap mot gammal, vilket kan 

bli till nya insikter som leder till utveckling (Thalin, 2012). Utmaningen i samtal är att 

möta känslan och visa förståelse för att sedan hjälpa till att komma vidare, genom att 

lämna tillbaka situationen i ett förändrat tillstånd (Bergman & Blomqvist, 2012). Det 

kvalificerade samtalet utgår från att alla som medverkar har rätt att kommunicera sina 
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berättelser på lika villkor. Att kommunicera bygger på nyfikenhet, öppenhet, öppet 

lyssnande, reflektion, ansvar för det hörda och sagda, samt förmågan att ställa frågor och 

klä det upplevda i ord (Nilsson, 2012). För att synliggöra våra tankar, synsätt, kunskaper 

och föreställningar måste de kommuniceras genom att artikuleras, benämnas, beskrivas 

och berättas för någon annan, som lyssnar, bekräftar och ställer frågor. Att ställa öppna 

och klargörande frågor kan ses som motorn i samtalet (Bruce m.fl., 2016).  

 

I högskoleförordningen (SFS 2017:1111) står specialpedagogen som kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i samma mening. Hur detta kan och ska uppfattas finns 

ingen tydlig definition och beskrivning av. I tidigare forskning och litteratur har vi funnit 

en uppdelning vilket vi visar på i kommande rubriker. 

2.2.1 Kvalificerade samtal  

Bladini och Naeser (2012) menar att begreppen handledning och samtal används i 

verksamhet men sällan begreppet kvalificerat samtal. Anledningen menar de beror på att 

det är ett relativt nytt verksamhets- och kunskapsområde. Författarna anser också att 

begreppen kvalificerat samtal och handledning används synonymt med varandra. Bladini 

och Naeser (2012) har gjort ett försök att konkretisera vad professionella samtal, 

däribland kvalificerat samtal innebär för specialpedagoger ute i verksamheterna. De har 

bett deltagare i sin kurs Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner (vår 

kursivering) att utifrån egen vald tes argumentera för specialpedagogens uppdrag att vara 

en kvalificerad samtalspartner. Gustavsson (2012) menar med sin tes att den som leder 

det kvalificerade samtalet måste vara tydlig i sin metakommunikation med alla deltagare 

för att syfte, innehåll, kunskapsprocesser och strategier ska synliggöras. Det är ledarens 

uppgift att skapa medvetenhet för att bidra till förändring. Nilsson (2012) definierar 

begreppet kvalificerade samtal på följande sätt: samtal som genomförs individuellt eller 

i grupp med utgångspunkt från en pedagogisk vardag, där frågor och problemställningar 

berör en pedagogisk praktik utifrån specialpedagogiska frågeställningar. Testad (2012) 

anser att syftet med kvalificerat samtal är att det sker en förändring, utveckling och att 

det ges möjlighet till utmaning och lärande. Nilsson (2012) ställer frågan om det 

kvalificerade samtalet kan ses som en specialpedagogisk artefakt, ett verktyg som 

används för att utveckla förståelse för varandras sätt att förstå. Ansvaret ligger på hur och 

vad specialpedagogen i sin roll som samtalsledare lyssnar och frågar efter, det är det som 
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avgör om samtalet kan bli ett kvalificerat samtal. Reflektion över samtal möjliggör att vi 

ständigt utvecklas. Om vi reflekterar över det vi gör och säger, hjälper det oss att ständigt 

fundera över vår professionalitet, se nya perspektiv och utvecklas. Bergman och 

Blomqvist (2012) hävdar i professionella samtal blir en specialpedagog aldrig färdig och 

fullärd, däremot tror författarna att professionalitet handlar om att våga reflektera över 

sitt arbetssätt. Både Johansson (2012) och Thalin (2012) menar om specialpedagoger ska 

utveckla sin praktiska kompetens till att vara kvalificerad samtalspartner är det viktigt att 

specialpedagoger får möjlighet till handledning på handledning. 

2.2.2 Rådgivande samtal 

Johansson (2012) anser att råd kan ses som både positivt och negativt beroende på vad 

pedagoger eftersträvar och hur pedagoger ser på fördelning av kunskap. Vidare menar 

författaren att om specialpedagoger ger råd av egna erfarenheter och pedagoger kan se 

sin verksamhet ur nya perspektiv kan det upplevas som positiv, då detta kan ge en 

utveckling av verksamheten. 

 

Sundqvist (2019) artikel om finska specialpedagogers egna reflektioner kring 

ljudinspelade konsultationer med allmänna pedagoger i Finland visar hur de använder sig 

av olika strategier i sina samtal som reflekterande, lyssnande, stödjande men också på att 

skapa tydlighet och ramar. Konsultation blir utifrån hur samtal kan ges, tas emot och 

utvecklas i samråd med andra pedagoger. Studien visar hur en liten förändring i grupp 

kan resultera i en så kallad dominoeffekt som ger en positiv respons. Detta kan ses både 

som rådgivande och reflekterande beroende på mottagarens motivation. De finska 

speciallärare förväntas i sin roll ha enskild undervisning, administrativa uppgifter och 

konsultation för allmänna pedagoger (Sundqvist, 2019). I Finland förväntas speciallärare 

arbeta mer på individnivå medan specialpedagoger i Sverige ser vikten av att vara på 

grupp- och organisationsnivå (Sundqvist, 2019; Sundqvist m.fl., 2014; Sundqvist & 

Ström, 2015). 

2.3 Förutsättning till att vara kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare 

I följande avsnitt lyfts förutsättningar för att specialpedagogens uppdrag och roll till 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare kan få möjlighet att förankras i verksamhet. 
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2.3.1 Bemötande och förhållningssätt 

Bladini och Naeser (2012) menar att alla som deltar i ett kvalificerat samtal har eget 

ansvar men specialpedagogen som samtalsledare har ett särskilt ansvar att öppna upp till 

förståelser som kan leda till nya handlingar. Ansvar att vara en kvalificerad 

samtalspartner innebär att vara medmänniska genom att lyssna, ställa frågor, utmana, 

kommentera, bekräfta samt synliggöra deltagarnas berättelser, visa olika perspektiv 

(Johansson, 2012; Thalin, 2012). I kvalificerade samtal ska den kvalificerade 

samtalspartnern arbeta kunskapande och utvecklande där förändring kan uppstå för att 

optimera elevers utveckling och lärande. För att detta ska ske menar Thalin (2012) att 

oavsett hur mycket teoretisk kompetens som finns om hur samtal ska genomföras räcker 

detta inte för att vara en kvalificerad samtalspartner. Det är den praktiska kompetensen 

som måste hållas levande, genom ständig reflektion om förhållningssätt och bemötande. 

Det är först då specialpedagogen ses som en kvalificerad samtalspartner. I Sundqvists 

(2019) studie lyfts reflekterande, bekräftande och aktivt lyssnande upp som en 

framgångsrik strategi för stöd i samråd som visar en ömsesidighet mellan parter i samtal. 

Mollberger Hedqvist (2006) skriver i sin doktorsavhandling om lyssnandets konst som 

förhållningssätt i samtal, att mötas och vara öppen i samtal, visa engagemang för andras 

åsikter och tankar ger en fördjupad förståelse och utveckling av yrkeskunnande. Genom 

reflektion i samtal skapas ny kunskap. Få någon att se skillnad kan ta tid och utmaningen 

är att vara lyhörd, uthållig, hantera motstånd, invänta och låta samtal ta tid. Lyhördhet 

och följsamhet, genom aktivt lyssnande och uppmärksamhet ökar chanser att nå ett 

pedagogiskt mål (Gjems, 1997). 

2.3.2 Samtalsteknik och samtalsstruktur 

I doktorsavhandlingen av Ahlefeld Nisser (2009) är fokus inriktat på kommunikation och 

professionella samtal i förskola och skola beskrivna av specialpedagoger. Studiens 

resultat visar att det är viktigt att ha kunskap om kommunikation som både är teoretisk 

och praktisk. För att skapa möjligheter till medvetna samtal är det viktigt att         

specialpedagogen har en roll i förskolan och skolan som frigörs från undervisningens roll 

och istället fokuserar på en medvetenhet kring kommunikation och pedagogisk handling 

(Ahlefeld Nisser, 2009; 2010). Samtal är ett verktyg där inre och yttre struktur skapar 

förbindelse i möte med pedagoger och specialpedagoger för utbyte av kunskap. Där inre 

struktur är förhållandet mellan deltagarna i processen och yttre struktur är var, när och 



 

22 

hur ett samtal genomförs (Gjems, 1997; Johansson, 2012; Thalin, 2012). Där metoder, 

rutiner och material används som verktyg för kompetensutveckling mellan människor och 

människor och omgivning (Gjems, 1997). En viktig start i ett samtal är att tydliggöra 

syfte, ramar och förväntningar för att det ska finnas möjlighet till förändring och 

utveckling i en pedagogisk miljö. Det hjälper även till att hitta tillbaka till samtalets fokus 

om det går på avvikande vägar. En tydlighet för samtalsstruktur för att kunna styra 

samtalet om det hamnar i så kallade gråzoner. Gråzoner kan vara viktiga att delta i men 

som professionell behöves klarhet i sammanhanget för att veta gränserna för vad samtal 

kan komma att handla om (Bergman & Blomqvist, 2012). 

 

Kvalificerad samtalspartner kan komma i en maktposition som kan vara svår att bryta om 

den inte tydliggörs och att relationen mellan samtalsdeltagare är klargjord. En trygg 

samtalsledare leder samtalet utifrån syfte och mål men samtidigt kan utmana med frågor 

som leder till en öppenhet där deltagarna vågar öppna upp sig (Johansson, 2012). För att 

vara en kvalificerad samtalspartner krävs det självreflektion och kunskap om vad som 

påverkar samtalet. Specialpedagogens medvetenhet kring sitt eget agerande är avgörande 

för samtalets utfall. Genom självkontroll hålla tillbaka egna privata tankar så de inte stör 

i samtalet är viktig. Eftersom självkontrollen påverkar hur öppen och närvarande en är att 

lyssna på den andres känslor. Varje unikt samtal kräver full uppmärksamhet och närvaro 

(Thalin, 2012). Tid att reflektera i ett samtal, kunna ta pauser och låta tystnaden få råda 

utan att tvinga fram sina egna lösningar. Genom att ställa reflekterande frågor se 

vändpunkten då deltagaren själv kan se problemet på ett nytt sätt (Sundqvist, 2019). 

2.3.3 Mandat, förtroende, tid och organisation 

I Lindqvist (2013b) doktorsavhandling anser specialpedagogerna att de bör fungera som 

konsulter för personal och utveckla skolans organisation. Lindqvist (2013a) artikel visar 

att specialpedagogens roll och möjlighet att arbeta som konsult ökar, samtidigt som 

specialpedagoger tidigare haft svårt att få mandat för konsultuppdraget. Senare studie 

genomförda av Möllås m.fl. (2017) och Ahlefeld Nisser (2014) visar att det är inte lätt 

för specialpedagoger att etablera sin yrkesroll ute på skolor. Även Ahlefeld Nisser (2009) 

menar att specialpedagogers uppdrag och roll som konsult uppfattas som oklar och är 

svårt att genomföra i skolor. Möllås m.fl. (2017) anser det naivt att tro att 

specialpedagoger själva ska kunna bedriva den utveckling som behövs. Det behövs 
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tydligare riktlinjer för rektorer och andra beslutsfattare kring specialpedagogens uppdrag. 

Det finns en brist på pedagogiskt professionella i förskolan och skolan som kan vara en 

länk mellan myndigheter, organisationer, olika yrkesprofessioner och föräldrar och som 

samtidigt har rättighet att ställa utmanande pedagogiska frågor. Detta kan förändras om 

specialpedagogens roll i stället för lärare definieras som kommunicerande specialpedagog 

som arbetar med samtal på olika nivåer (Ahlefeld Nisser, 2009; 2010). Sundqvist (2019) 

lyfter forskning kring rollen som specialpedagog; vilka förväntningar och förutsättningar 

som kan finnas för möjlighet till hur specialpedagogen kan agera i sin roll som 

samtalspartner. Forskningen tittar på olika modeller och metoder där möten kan ses som 

rådgivande/konkreta, djupa reflekterande eller ömsesidiga samarbetssamtal. 

Förutsättningarna för hur samtal kan bli beror enligt Sundqvist och Ström (2015) på tid, 

kunskap och ärende. 

 

Wallberg (2017) hävdar i sin blogg vikten av förståelse från rektor och huvudman kring 

rollen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare och att tydliggöra syftet för 

inblandade när det handlar om råd eller reflekterande samtal. I artikeln lyfter Rosendahl 

och Rönnerman (2005) hur viktig relationen mellan alla parter är i ett samtal för att kunna 

mötas med olika kunskap som kan berika och utmana. Här har skolledaren en viktig roll 

för hur kompetens kan utformas och verksamheten utvecklas.  

 

Bernler och Johnsson (2000), Johansson (2012) och Thalin (2012) poängterar hur viktigt 

det är för handledare att få handledning på handledning. Inom sin egen profession få 

handledning av en rutinerad och erfaren handledare som utmanar till nytänkande. Bernler 

och Johnsson (2000) menar att bara för att det finns en lång erfarenhet och god teoretisk 

kunskap gör det inte en till en bra samtalspartner. En rutinerad samtalspartner behöver 

handledning annars finns det en risk att det bara skrapas på ytan och inte får ett djup i 

samtalen. Thalin (2012) anser för en utveckling i sin roll som kvalificerad samtalspartner 

behövs det tid för reflektion där specialpedagoger har möjlighet att utveckla sin egen 

praktiska kompetens. Att lyfta sina egna samtal själv ger en möjlighet att höra sin egen 

berättelse. Genom att kommunicera med andra och berätta sin egen berättelse om olika 

händelser ger mening och kan få människan att förstå och tänka på annat sätt (Gjems, 

1997; Thalin, 2012). Tillsammans med andra diskutera hur en agerat, agerar eller planerar 

att agera, först då kan nya perspektiv och möjlighet till olika lösningar uppenbara sig. 
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Detta kan vara avgörande i sin egen professionsutveckling (Bruce m.fl., 2016). Ahrenfelt 

(2013) har en tes om att en framgångsrik ledare styr processen och inte medarbetaren. I 

stället för att ge order till sina medarbetare styra processen så att medarbetaren har 

möjlighet att se något annat än sin vanliga verklighet. Ahrenfelt (2013) menar att det ges 

regi. För att kunna styra processen, ge regi, måste medarbetaren visa deltagande på ett 

aktivt sätt med all sin kompetens. Den som får order anses lyda men på ett passivt och 

icke kreativt sätt. För att skapa en lärande arbetsplats är det enligt Bruce m.fl. (2016) en 

grundläggande förutsättning att verksamhetens formella ledare uppmuntrar och stöttar. 

Professionella samtal kräver en skolledning som skapar förutsättningar för 

genomförandet. Timperley (2013) menar att ledarskapet har en viktig roll i skolan att 

skapa förutsättningar och strukturer för ett professionellt lärande. Strukturer kan då vara 

att schemalägga möten för personal för att diskutera hur man kan hjälpa elever som 

behöver stöd i vissa ämnen. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie undersöker specialpedagogers uppdrag och roll som kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare med kollegor, föräldrar och andra berörda. I samtal med 

olika professioner och föräldrar ställs det krav på samtalens utformning. Skapa relationer, 

vara en aktiv och ödmjuk lyssnare samtidigt visa på kunskap och kompetens kring det 

som samtalet ska kretsa kring. Våra teoretiska utgångspunkter i denna studie utgår från 

systemteorin och kommunikativt relationsinriktat perspektiv. 

3.1 Systemteori 

Systemteorin är en tvärvetenskaplig teori som täcker ett stort område. Den som oftast 

nämns som en systemteoretiker med sin utvecklingsekologiska systemteori är den 

amerikanske utvecklingspsykologen Uri Bronfenbrenner (1917–2005). Teorin beskriver 

samspelet mellan individen och de olika miljöer, samhälle och tiden det befinner sig i. 

För att förstå Bronfenbrenners teori har han beskrivit en utvecklingsmodell som delas upp 

i fyra system på olika nivåer, som kallas mikro-, meso-, exo- och makrosystem (Imsen, 

2006). Utmärkande för systemteorins funktion är enligt Nilholm (2016) samspelet mellan 

delarna och relationen mellan system och omgivning för att få helheten och förstå hur 

systemet fungerar. Teorins inriktning är relationer mellan människor och hur man 

påverka, påverkas av varandra. Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare kan i relation ses som en social konstruktion mellan två och fler människor. När 

dessa interagerar med varandra, byts tankar och erfarenheter som kan ge en förståelse 

varför människan reagerar och agerar på ett visst sätt (Gjems, 1997; Løw, 2011). Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv får deltagarna helhetsperspektiv på sin verksamhet som lyfts 

upp i ett socialt system där en får syn på sig själv och verksamheten på distans men ändå 

i nuet. Betrakta sig själv i relationer, hur påverkar, påverkas, synliggörs och ses olika 

sidor av professionen i sammanhang där handlingar utförs (Gjems, 1997; Bladini 2004; 

Öquist, 2018). Vikten av att se alla delar och kopplingar mellan olika nivåer i ett system 

i en organisation ur systemteoretiskt perspektiv visar också på hur ett effektivt ledarskap 

kan ge förutsättningar för en gemensam måluppfyllelse. Samtidigt hävdar Gjems (1997) 

att kvalitet är en viktig del i systemteorin vilket också påverkar hur möten mellan olika 

system kan påverka. Här har specialpedagogen kunskap i pedagogiken och kommer med 

en fördjupad kunskap och med ett utifrånperspektiv. 
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En väsentlig del i systemteori är att få en förståelse för relationer mellan människor och 

händelser för att kunna ta tillvara och utveckla kvalitet i olika yrken. Detta är en teori som 

kan användas i yrkesgrupper som jobbar nära varandra och olika grupper kan ingå och 

som då kan kallas för sociala system. Grupper kan ses som sociala system till exempel 

arbetslag, barngrupper, EHT och andra mötesformer. Detta kan ses som delar som kan 

påverka varandra i samverkan, kommunikation och relationer och som i sin tur för 

systemet vidare (Gjems, 1997).  Bladini (2007) beskriver social systemteori som en del 

av systemteori men en vägledning där fokus ligger på förståelse av världen utifrån system 

och omgivning. Ett system som här kan vara en barngrupp och där specialpedagog och 

pedagog i samtal kan se på barn utifrån olika perspektiv. Social systemteori kan bidra till 

en vidgad syn på hur individers problem kan utvecklas. Enligt systemteori hänger allt 

levande samman och påverkar och påverkas ömsesidigt av varandra. Social systemteori 

kan användas för att se då det är relationer som kan påverka varandra ömsesidigt och 

åstadkomma förändringar (Gjems, 1997).     

3.2 Kommunikativt relationsinriktat perspektiv - KoRP 

Ahlberg (2016) lyfter ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv – KoRP vilket är ett 

relationellt perspektiv som grundar sig från empiriska studier av alla stadier inom förskola 

och skolverksamhet. KoRP har ett inriktat intresse för pedagogisk inkluderingen utifrån 

processerna; delaktighet, kommunikation och lärande. Ahlberg (2016) menar att det 

handlar om skolans styrning, specialpedagogisk organisering och där styrdokumenten 

påverkar. Att titta på enskilda elevers möjlighet att lära utifrån undervisningens innehåll 

och sammanhang. För att skapa goda lärmiljöer för alla barn måste de här tre processer 

urskiljas och beaktas samtidigt. Delaktighet är ett mångtydigt begrepp och lyfts både som 

pedagogisk och social delaktighet. Den pedagogiska delaktigheten innebär att eleven ska 

kunna delta utifrån sina förutsättningar i undervisningen. Den sociala delaktigheten 

innebär att vara delaktig i den sociala gemenskapen. Kommunikation är det främsta 

verktyg för att bygga relationer, detta skapar gemenskap, samhörighet och trygghet. En 

fungerande kommunikation inom verksamhetens alla nivåer är oerhört viktigt. Det 

förekommer både informella och formella samtal och det är dessa samtal som kan vara 

avgörande för elevers lärande och delaktighet. Lärande är skolans viktigaste mål både 

utifrån kunskap och värdegrund. Ett lärande innebär också att reflektera över sitt eget 
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lärande samt elevernas lärande. För att det ska bli ett lärande måste grunden ligga i 

kommunikation, relation och samspel i en samverkan för allas delaktighet i 

verksamheten. Delaktighet, kommunikation och lärande påverkar och påverkas av 

varandra. 

 

  

 

Figur 2. Hämtad från Ahlberg (2016), sida 143. 
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4 Metod 

I detta avsnitt beskrivs val av metod och en motivering varför den valdes. Sedan följer en 

redogörelse av studiens urval och av pilotstudien. En förklaring hur vi har gått tillväga 

med genomförande, bearbetning och vilka etiska övervägande som gjorts. Även en 

motivering till studiens trovärdighet. 

4.1 Val av metod 

Vi ville veta vad som är utmärkande för specialpedagogens uppdrag och roll, samt vilka 

förutsättningar det finns och behövs för att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare.  Därför valde vi en kvalitativ metod för vi ville liksom Repstad (2007) och 

Stukát (2011) karaktärisera eller gestalta något, inte generalisera, förklara och förutsäga. 

Stukát (2011) menar vidare att forskningsproblemet ska styra metodvalet. Valet inom 

kvalitativa metoder föll på intervjumetod, för att få specialpedagogerna att berätta hur de 

är kvalificerad samtalspartner och rådgivare i sin profession. Repstad (2007) poängterar 

att med kvalitativa metoder innebär en viss flexibilitet inom ramen för varje intervju. Med 

hjälp av frågor, deras svar och följdfrågor autentiskt fånga respondentens 

verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt utan att värdera. Enligt både Kvale och 

Brinkman (2014) och Repstad (2007) är syftet med kvalitativa metoder och 

forskningsintervjuer beskriva och förstå den intervjuades subjektiva upplevelsevärld. 

 

Till denna kvalitativa metod valde vi att göra en semistrukturerad intervju med 

specialpedagoger där intervjuguiden (bilaga 4) planerades noga med hjälp av öppna 

frågor och följdfrågor för att få specialpedagogernas helhetsbild av sin förståelse av 

begreppen kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Målet med att använda en kvalitativ 

metod är att ge ett helhetsperspektiv (Repstad, 2007). Intervjuguiden formulerades 

målinriktat med öppna frågor för som Bryman (2011) och Stukát (2011) hävdar kunna 

täcka det som intervjun avses täcka. Den formulerades även för att vi skulle få in material 

som kunde relateras till vårt syfte och därmed se vilka kategorier vi kunde urskilja i 

svaren. En intervjuguide ska enligt Bryman (2011) innefatta frågor där det finns möjlighet 

att förändra ordningsföljden och anpassa följdfrågorna för att följa respondentens svar. 

Stukát (2011) menar på att i den fria interaktionen mellan intervjuare och respondent gör 

att metodiken ger möjlighet att komma längre och djupare. Valet av kvalitativ intervju 
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grundar sig i frågorna som ställs inte ska vara styrande utan öppna upp för samtal. Fördel 

med en intervjuguide är att frågor och följdfrågor kan formuleras så det blir lättförståeligt 

vilket också kan leda till ett mer avslappnat samtal. Skillnad mellan att göra en intervju 

med enkätutskick eller i samtal är att med sitt tonfall, kroppsspråk få tillgång till mer 

upplysningar för att ge mer fyllighet till sitt arbete (Stukát, 2011).  

4.2 Urval 

Vi gjorde ett målinriktat urval där respondenterna valdes utifrån sin profession som 

specialpedagog. Respondenterna var utvalda utifrån att de hade relevant information att 

delge när det gällde studiens syfte och problemformulering. Vi sökte på flera kommuners 

hemsidor för att få information vilka specialpedagoger det fanns tillgängliga inom 

förskola och skola F-6. För att säkerställa intresse för att medverka i vår studie, skickade 

vi tidigt ut ett informationsbrev (bilaga 1) till 13 specialpedagoger i fyra kommuner i 

södra Sverige. På grund av etiska principer valde vi att inte genomföra studien i egen 

kommun. Sex specialpedagoger valde att tacka ja till att medverkan i vår studie. En av de 

tillfrågade tackade nej på grund av att den var utbildad speciallärare, en tackade nej med 

anledningen att den var ny i sin yrkesroll och fem svarade inte alls. Vi gjorde ett aktivt 

val att inte skicka ut några påminnelser då vi ville se hur mycket information och kunskap 

vi kunde få av de sex respondenter som tackat ja. Repstad (2007) hävdar att 

respondenterna bör vara så olika varandra som möjligt för att få en så bred och generell 

bild av ämnet ifråga. Därför valde vi att intervjua specialpedagoger från fyra olika 

kommuner som inte har insyn i varandras uppdrag och arbete. En av dessa sex 

respondenter som tackade ja att medverka valdes ut att vara vår pilotintervju.   

4.3 Genomförande 

Missivbrev (bilaga 2) skickades till respondenterna med förtydligande och ytterligare 

information kring vår studie, samtyckesblankett och de etiska principerna. Vi var 

tillmötesgående med tid och plats för att det skulle underlätta för att delta, då vi hade lagt 

en tidsram på ett par veckor med förklaring att denna studie var tidsbegränsad. Alla 

respondenter bjöd in oss till sin respektive arbetsplats för att genomföra intervjuerna, 

vilket vi tackade ja till. Genomföra intervjuer på respondenters arbetsplats anser Repstad 

(2007) som positivt då respondenterna ofta känner sig hemma och kan slappna av mer.  
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Vi författare över denna studie var båda överens om att göra en pilotintervju tillsammans 

för att se om intervjuguiden innehöll de frågor som behövdes för att besvara studiens syfte 

och problemformulering. Anledningen var som Stukát (2011) påpekar att kalibrera vår 

frågeteknik, men också för att se om intervjuguiden behövdes förändras eller 

kompletteras inför resterande intervjuer. Efter genomförd pilotintervju ansåg vi att 

intervjuguiden uppfyllde de svar vi behövde utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Det material vi fick genom pilotintervjun har vi använt i vårt resultat. 

 

Resterande intervjuer delades upp mellan oss författare av studien för att genomföras 

individuellt efter överenskommelse med varje specialpedagog. När vi kom till avtalad 

plats för intervjun, möttes vi av specialpedagog där vi presenterade oss för varandra och 

småpratade lite innan intervjun. Detta menar Repstad (2007) hjälper till att bygga upp en 

positiv social relation mellan intervjuare och respondent. Alla intervjuer startade med ett 

förtydligande om att specialpedagogerna accepterade att vi spelade in intervjun på 

mobiltelefon, vi upprepade de forskningsetiska principerna och att samtyckesblanketten 

fylldes i. Inspelning av intervjuerna med mobiltelefon gjorde det lättare att kunna 

koncentrera oss på vad respondenterna sa och på vilket sätt det sas. Att inte anteckna 

under intervjun medför att vi kunde se respondentens gester och ansiktsuttryck samt att 

det var lättare att engagera sig och komma med uppföljningsfrågor (Repstad, 2007). 

Fördel med att spela in intervjun på mobiltelefon var att kunna lyssna på inspelningen 

efteråt för att inte missa viktig information. En annan fördel var att vi kunde vara aktivt 

deltagande, lyhörda i samtalet och ställa fördjupande följdfrågor. Samtliga intervjuer 

avslutades med att vi tackade specialpedagogerna för deras medverkan i vår studie. Vi 

avslutade vår inspelning av intervju när vi lämnade platsen för intervjun, detta för att vi 

med all säkerhet inte skulle missa något av vikt. Varje intervjutillfälle varade i ca 75 

minuter.  

4.4 Bearbetning 

Efter våra intervjuer transkriberades alla omgående. Vi var noga med att inte lägga våra 

egna värderingar kring det som framkom i intervjuerna. Detta är något som Kvale och 

Brinkmann (2014) lyfter vikten att vara objektiv i transkribering. Vi lyssnade igenom 

våra egna intervjuer flera gånger var för sig för att inte gå miste om viktig information. 

Vid varje genomlyssning upplevde vi att vi fick nya insikter. Transkribering av inspelat 
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material är tidskrävande men som Bryman (2011) lyfter så är fördelarna fler då det 

förbättrar minnet, ger möjlighet till fler infallsvinklar och ger tillgång till 

intervjupersonens egna citat för att öka trovärdigheten. Stukát (2011) menar att 

transkribera intervjuer är tidskrävande och kräver många genomlyssningar och kan ses 

som en nackdel i metoden. Han menar vidare att inte ljudinspela kan innebära att förlora 

mycket värdefull information av innehållet. En fördel med ljudinspelning enligt Repstad 

(2007) vid analysarbetet är att det finns en ordagrann återgivning av intervjuerna. En 

nackdel kan vara att det är en konstlad situation och att respondenterna kan bli hämmade 

men med en ljudinspelning ökar värdet för att få nyanser, värderingar som kan ses 

betydelsefulla för arbetet. Kvale och Brinkmann (2014) anser att registrera intervjuer med 

ljudinspelning ger frihet för intervjuaren att lägga fokus på ämnet, relationen mellan 

deltagarna i samtalet. Vi valde att transkribera alla våra intervjuer i sin helhet för att få 

fram allt material. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att transkribering är utskrifter från 

muntligt till skriftligt där en form ändras till en annan form. Det här kan även medföra 

hur utskriften kan läsas av andra som inte deltagit i intervjun då det är en social interaktion 

där bland annat kroppsspråk, mimik är viktiga delar för att få helheten i samtalet. Viktigt 

att texten som är nedskriven läses flera gånger då det kan upptäckas flera olika saker i en 

text. Enligt Stukát (2011) krävs många läsningar av transkriberingarna för att komma 

under och bakom det bokstavliga innehållet. Vi gjorde en sammanställning av vår empiri 

i form av ”mindmap” för att tydliggöra mönster och se samband i likheter och skillnader 

för att kunna svara upp mot studiens frågeställningar. Med citat från våra respondenter 

ger det extra tyngd och styrka till studiens trovärdighet (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Med en kvalitativ studie med intervjuer innebär att dra slutsatser utifrån analysen av den 

insamlade empirin. Den behöver bearbetas, analyseras och tolkas för att bli relevant för 

studiens syfte (Bryman, 2011; Stukát, 2011).  

4.5 Trovärdighet 

Bryman (2011) hävdar vikten av trovärdighet i studier för att den ska accepteras av andra 

människor. Inför vårt utskick av information till specialpedagogerna sökte vi på olika 

kommuners hemsidor för att leta efter specialpedagoger som var verksamma i kommunen 

och på så sätt säkerställa att de jobbade som specialpedagoger både inom förskola och 

skola F-6. Studiens resultat på specialpedagogernas tolkning och beskrivning av sitt 

uppdrag och sin roll som kvalificerad samtalspartner och rådgivare ser vi som trovärdig. 
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Vi har tydligt redovisat hur vi gjort vår undersökning. Vi har informationsbrev, 

missivbrev, samtyckesblankett och intervjuguide med som bilagor (bilaga 1, 2, 3 och 4). 

Tidigare forskning med doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar samt litteratur 

visar att vi har fått insikt om vad forskning säger kring studiens problemområde och syfte. 

Vårt resultat ställs mot teori som är relevant för studiens syfte och har hjälpt till att förstå 

och tolka. Vi valde ut specialpedagoger som vi inte har någon tidigare relation till, ett par 

av de vi intervjuade var i samma kommun men på olika arbetsplatser både inom förskola 

och skola F-6. Trovärdighet kring det som sagts under intervjun går att styrka genom att 

vi har inspelningarna kvar till efter examensarbetets slut så det går att verifiera vad som 

sagts. Något som ökar trovärdigheten är även de citat som vi lyfter i vår studie. Då vi inte 

hade någon personlig relation till specialpedagogerna förhåller vi oss objektiva förutom 

att vi hade viss förkunskap och egna funderingar kring tolkning och beskrivning av 

begreppen kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Vår upplevelse av intervjuerna som 

vi gjort är att specialpedagogerna kände sig trygga och hade förtroende för oss, detta är 

viktigt när personliga uppfattningar ska delas (Bryman, 2011). 

4.6 Etiska överväganden 

Vi har följt de fyra forskningsetiska principerna under vår studies arbetsgång. 

Informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Alla 

fyra forskningsetiska krav har framförts både muntligt och skriftligt till studiens 

respondenter. Samtliga respondenterna fick information om studiens syfte, att deras 

deltagande var frivilligt och rätten att avbryta när som helst. De upplystes också om 

ljudinspelning, transkribering, radering av insamlat material efter examen och även deras 

rätt att ta del av studien efteråt. Vi förtydligade för respondenterna att de som person 

skulle förbli anonyma och inte kunna identifieras. Detsamma gäller för kommun, ort och 

arbetsplats inom förskola och grundskola att det inte går att spåra. Respondenterna fick 

ge sitt medgivande via samtyckesblankett att de ville delta i studien. Information om den 

insamlade empirin kommer endast att användas till denna studies forskningsändamål.  All 

empiri kommer att raderas efter att studien har fått sitt godkännande (Vetenskapsrådet, 

2017). 

 

Då vi båda arbetar som specialpedagoger i en kommun valde vi utifrån etiska principer 

att inte genomföra vår studie vår egen kommun. Vi valde medvetet ut specialpedagoger 
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som vi inte har någon tidigare relation till. Vår egen roll som intervjuare spelar också roll 

i mötet med respondenterna, vårt förhållningssätt, bemötande och kunskap kring det vi 

intervjuar om, visar på vikten om en intervju blir bra. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att i en forskarintervju blir ett interpersonellt samtal med gemensamt intresse mellan två 

personer, där ett kunskapsberikande möte kan uppstå och ge nya insikter. Repstad (2007) 

menar också att det är bra att börja med repetition kring de etiska principerna för 

förtydligande. Småprat före intervju ses som början till en social relation där samtal sätts 

igång, men lika viktigt är det att avsluta och tacka för intervjun som genomförts. 
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5 Resultat  

Resultatkapitlet inleds med specialpedagogernas tolkning av begreppen kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare. Därefter kommer specialpedagogernas beskrivning av sitt 

uppdrag och sin roll. Vi presenterar hur specialpedagogerna resonerar kring kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare och om de upplever någon skillnad i sin yrkesprofession. 

Vi visar även specialpedagogernas tankar kring förutsättning till att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare. Alla kategorier kommer att exemplifieras med hjälp av citat 

både i den löpande texten och som blockcitat utifrån relevans till intervjuguiden och vår 

transkribering.   

5.1 Tolkning av begreppen kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare 

I detta avsnitt följer en presentation av hur specialpedagogerna tolkar kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare. 

5.1.1 Kvalité och kompetens 

Specialpedagogerna i intervjuerna menar att vara en kvalificerad samtalspartner innebär 

för dem att ha en fördjupad kunskap kring specialpedagogiska teorier och en tanke bakom 

som resulterar i kvalité i samtalen.  

 

Både lyssna och ge. För mig är det samtalspartner, inte vilket samtal som helst 

utan det ska vara kvalitet i det. En liten tanke om vad det är vid kvalificerad så 

är det en tanke bakom. 

I ett kvalificerat samtal vet man kanske inte riktigt vart man landar mer 

fördjupat.  

 

Här menar specialpedagogerna ha förmågan att lyssna och ta in och inte komma med 

pekpinnar utan avvakta för att se om pedagogerna själva tänker till och provar egen 

lösning. Med olika samtalstekniker kunna möta det som uppstår i samtal men också 

beroende på vilka som möts om det är pedagoger, föräldrar eller andra berörda. Som 

specialpedagog handlar det om att i samtal med till exempel pedagoger hjälpa dem med 
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att hitta sina lösningar, lyfta fram sin vilja och sina tankar för att se sina möjligheter och 

resurser till förändring.  

 

Det handlar om att vara en god lyssnare och att kunna möta det man hör med 

olika tekniker. Det finns olika svar man kan ge eller följdfrågor eller vad man 

säger leder samtalet vidare. 

 

Specialpedagogerna menar att det är viktigt med en medvetenhet kring teorier för ett 

utvecklande samtal. 

5.1.2 Snabba lösningar 

I intervjuerna menar specialpedagogerna att kvalificerad samtalspartner och rådgivare går 

in i varandra samtidigt som de ändå kan urskilja vissa specifika drag som kan tolkas mer 

som rådgivare. Specialpedagogerna utgår oftast från ett samtal med pedagoger där de vill 

ha konkreta råd för en snabb lösning, en ”quick fix”. Ett råd kan till exempel vara hur 

pedagogerna ska bete sig i vissa situationer, få tips och idéer att arbeta vidare, tips på 

litteratur och material att tillgå. “Rådgivning är lite mer spot on.” Alla specialpedagoger 

ser positivt på rollen som rådgivare. De menar att det är en bekräftelse att pedagogerna 

tänkt till och vill ha hjälp, men sen är det upp till specialpedagogerna själva hur de lägger 

fram förslaget om det blir rådgivning eller ett kvalificerat samtal. 

 

När jag tänker att man ger råd så är det alltid svårt att ta till sig råd från någon 

annan, eftersom det är utifrån hur jag är och när man ska ta emot ett råd måste 

det bli mitt råd för att jag ska ta det till mig och vilja använda det. 

5.2 Beskrivning av uppdrag och roll 

I intervjuerna framkommer det att alla specialpedagogerna upplever sitt yrke som mycket 

innehållsrikt och givande. Uppdraget och rollen som specialpedagog innehåller stor 

variation och är ett mångfacetterat uppdrag. De ser sin yrkesroll som viktig i det proaktiva 

arbetet i verksamheterna. Dagarna är fyllda med möten och samtal av olika sort och med 

olika människor och det är i dessa sammanhang som de ser sig vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare. Specialpedagogerna förklarar att de har flera olika samtal 
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där de fungerar som stöd, till exempel till föräldrar/vårdnadshavare, rektorer och barn. 

Alla specialpedagoger har återkommande samtal med vissa arbetslag eller enskilda 

individer. Ändå önskar de mer av denna sorts samtal där de kan lyfta olika dilemman och 

funderingar.  

 

Jag och min rektor har ofta samtal med vissa arbetslag. Då sår vi små frön för 

att det ska bli förändring längre fram. Det tar lite tid, man får så dessa fröna 

många gånger. 

 

Precis som denna specialpedagog menar även de andra specialpedagogerna att det är 

viktigt att låta det ta tid och att ha stort tålamod, det handlar om att det är en lång process. 

Specialpedagogerna har även samtal där de intar en annan roll till exempel i möten med 

externa parter där de får lägga fram vad förskolan/skolan har att erbjuda. Exempel på 

externa parter kan vara barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, logopedmottagning och 

socialtjänst. Specialpedagogerna har olika nätverk där de träffar till exempel andra 

specialpedagoger för att diskutera olika specialpedagogiska aspekter på sina 

verksamheter. Tre av sex specialpedagoger i två olika kommuner lyfter att de har många 

samtal med andra som behöver deras stöd och hjälp. Därför har specialpedagogerna för 

sin egen skull nätverkssamtal i grupp med psykolog där de kan ventilera och diskutera. 

Detta ses som positivt och viktigt för specialpedagogerna för det är här de kan landa och 

hämta kraft. Flera av specialpedagogerna menar att eftersom de har arbetat i många år 

och har stor erfarenhet av att ingå i många olika samtal känner de en trygghet i sin kunskap 

och kompetens. “Jag har lärt mig jättemycket, inte så att jag kan säga att jag är fullärd än, 

man måste också träna.”  

 

En fantastisk förmån att få sitta med de här olika personerna och jag känner att 

jag lär mig nytt hela tiden också. När man känner att man har lyckats med en 

förälder eller pedagog och komma från det här när man grundat och efter två 

år kan se strategier. 

 

Specialpedagogerna medger att de aldrig kan få för mycket erfarenhet och kunskap i sin 

profession. Det är ett givande och tagande så att alla får möjlighet att utvecklas. 
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5.2.1 Relation och tillit 

Alla specialpedagoger betonar vikten av förtroende men för att skapa det anser fem av 

sex specialpedagoger att de är tvungna att grunda relationer och skapa tillit för ett 

samarbete. I samtal med föräldrar menar specialpedagogerna att det är viktigt att 

föräldrarna känner sig bemötta, trygga och förstådda och att det är en helhetssyn på barnet 

för att få till ett gott samarbete. När olika professioner möts för ett samarbete är det viktigt 

med förtroende så alla inblandade arbetar för barnens bästa. Nedan följer några röster:  

 

När jag är ute så är jag mycket mån om att bygga relationer, bygga relationer, 

bygga relationer.  

Att lyssna och försöka förstå så att de känner sig förstådda och känner sig 

trygga med mig annars kommer jag ingenstans. Det är jätteviktigt att ha 

föräldrarna med sig. 

Föräldrar är viktiga pusselbitar. 

Förtroende måste växa fram. Man måste skapa relation. 

Jag känner jag är kvalificerad samtalspartner fast i olika steg. Man får börja 

lite försiktigt och sedan får man jobba sig framåt med små små steg.  

De jag pratar med mest är personalen, men det gör sig inte av sig själv, det blir 

ju inte bara så utan dels handlar det om att de ska känna förtroende för en. Hitta 

en relation för att hitta en väg framåt. 

 

Med dessa citat framhäver specialpedagogerna hur viktigt det är för dem att ha en god 

relation med såväl som föräldrar, pedagoger och andra berörda som är involverade i 

barnens utveckling.  

5.2.2 Expertroll och ”quick fix” 

Specialpedagogerna förklarar att det är flest pedagoger som efterfrågar råd medan någon 

specialpedagog medger sig vara rådgivande till föräldrar. “Det är väl det som det säger 

egentligen och det är väl det som många pedagoger vill ha, konkreta råd och det gör man 

ofta kommer med förslag, idéer och tar reda på saker.” ”Nu kommer det ut en som vet 

och som ska berätta.” ”Vill nog ha mig mer som rådgivare.”  
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Det första jag fick när jag började arbeta som specialpedagog var att här har 

du barnet, vad gör du? Typ quick fix, det finns inget quick fix. Jag har haft 

pedagoger som har hämtat mig när jag har haft middag och säger att nu måste 

du komma, barnet har fått ett utbrott och är vansinnig. Nej, jag går inte in och 

släcker bränder. Ni pedagoger måste ha strategier för att möta detta barn. Vi 

kan prata sen, när ni löst det om till exempel hur ni löste det. Jag går inte in för 

oftast räcker det med att en person kommer och avleder så försvinner detta 

aggressiva som barnet uppvisar. 

 

Specialpedagogerna menar att det är svårt att ge råd till pedagoger och svårt för pedagoger 

att ta emot råd med anledning av att specialpedagogen inte är specialist på pedagogernas 

barngrupp eller på deras sätt att vara. För att ta emot ett råd och använda sig av det måste 

rådets innebörd förstås och varför det ska användas. “Därför är det bättre om man kan 

samtala om det så rådet blir deras egna. De hittar sin egen lösning på dilemmat eller 

problemet.”  

 

Expertisrollen tror jag inte gör så mycket nytta i samtalet. Men däremot om 

man kan lägga upp det så att man kommer fram till dessa saker tillsammans på 

något sätt. Att man ställer frågorna på det sätt att de själva kommer på det. Med 

öppna frågor till exempel hur skulle du vilja att det var? Att ställa frågor så att 

de själva i små steg kommer fram till något de är villiga att testa. Om jag 

kommer med ett direkt råd eller lösning är ju inte det säkert att det fungerar.  

 

“Det ger inte så mycket resultat med bara direkt rådgivande.” Specialpedagogerna anser 

sig inte inta en expertroll som bara ska komma med enkla lösningar och direkta råd då 

detta inte ger det bästa resultatet. Utan att pedagogerna själva tänker till för att det ska 

kännas att det kommer från dem. 

 

Det är sällan någon vill att jag kommer och vill prata så här förutsättningslöst 

och att man får de här frågorna och att man själv efter fem träffar kommer på 
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att hur man ska göra. Det har man sällan tid till och folk är nog inte beredda på 

det, vi är vana att det ska gå ganska snabbt.  

 

Specialpedagogerna resonerar kring tiden som inte finns till kontinuerliga träffar där de 

får den process som kan ge en förändring utan ser hellre till de snabba beslut som 

pedagogerna är vana vid. 

5.2.3 Olika roller men en yrkesprofession 

Alla specialpedagogerna är tydliga med att de ser kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare som två skilda begrepp, men också vikten av att vända ett rådgivande till ett 

kvalificerat samtal för att pedagogerna ska komma på en lösning till förändring själva.  

 

Ja, det tänker jag att i den här ständiga kommunikationen. Har man en massa 

olika verktyg och att vara en samtalspartner kan jag tycka är mer kvalitativt än 

att vara rådgivare. Att komma med råd ser jag som mer kvantitativt om jag så 

uttrycker mig. 

 

Specialpedagogen menar här att det krävs mer av specialpedagogen själv i ett kvalificerat 

samtal. ”Kan ju inte vara samtalspartner när jag kan ge råd via telefon eller mail.” “Nja, 

det är det säkert men jag beter mig inte som en kvalificerad samtalspartner eller rådgivare. 

Jag är specialpedagog.” Specialpedagogen hävdar att även om det är två skilda begrepp 

är specialpedagogen en och samma person med en yrkesprofession som specialpedagog. 

Och utifrån sin profession har specialpedagoger samtal som är mer eller mindre 

kvalificerat och mer eller mindre rådgivande. “I ett kvalificerat samtal vet man kanske 

inte riktigt vart man landar mer fördjupat.” Specialpedagogen här gör en liknelse kring 

rådgivning som kan ges direkt medan i ett kvalificerat samtal inte vet vart det slutar. Här 

behöver specialpedagogen bjuda på sig själv och visa på att de är en människa. En 

specialpedagog menar att i olika samtal kan det bli antingen rena rådgivande eller 

bollande av idéer fram och tillbaka. Detta menar specialpedagogen beror på pedagogernas 

kunskap och erfarenhet kring det de vill samtala om. 
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I intervjuerna ser inte någon av specialpedagogerna någon tydlig avgränsning mellan 

olika roller i samtal utan de går i, ur och tar olika roller. Rollerna kan vara allt från 

bollplank, expert, övergripande, deltagande, rådgivande och konsult. Detta utifrån 

samtalets syfte och vilka som medverkar. ”Vad är handledning och vad är rådgivning, 

vad är stöd och vad är bollplankar. Vi har så många olika för samma.” Detta uttrycker en 

specialpedagog och menar att det inte finns ett enat begrepp för det som erbjuds och 

därför är det viktig att de klargör syftet med samtalet. En annan specialpedagog berättar 

om sin start som specialpedagog och handledning till pedagoger som visade sig blev kalla 

handen och pedagogerna hade alla taggarna utåt. Specialpedagogen upplever att själva 

begreppet handledning värderades negativt så för att kunna mötas används istället ordet 

samtal som begrepp. Samtidigt tydliggör ytterligare en specialpedagog att “Jag ska vara 

ett redskap för dem så de kan få hjälp.” 

 

Mötet kan innehålla alla tre delar handledning om man kommer med öppna 

frågor, sen kan det komma mer rådgivande utifrån att man diskuterar, vad säger 

forskning… Sen kommer man tillbaka till pedagogen och så pratar man lite 

där man står. Förväntas nog att det ska bli mer snabba quick fix än att vi träffas 

åtta gånger och den åttonde gången har jag själv kommit på det. 

 

Oavsett om utgångspunkten är efterfrågan av kvalificerad samtalspartner eller rådgivare 

är specialpedagogerna glada att pedagoger vill ha samtal. Det är som en specialpedagog 

uttrycker: 

 

Jag har förklarat och förtydligat att det är en styrka om ni kan komma till mig 

och berätta om det är något som inte funkar. Då inser ni era begränsningar och 

det är en styrka att göra det för då kan vi göra något bättre av det. Men är ni 

inte medvetna om att ni gör fel, eller att det inte funkar utan det bara rullar på 

då är det mycket svårare.  

 

En annan specialpedagog uttrycker skillnaden mellan kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare ur följande synvinkel: 
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Som samtalspartner är något som man har kontinuerligt hela tiden. Man möts 

upp, träffas och bokar nya tider. Rådgivare kan vara att pedagoger säger att nu 

ska vi testa detta, men vi vet inte hur vi ska gå vidare har du några tips och 

idéer? 

 

Samtliga specialpedagoger hävdar att det är viktigt att hitta balansen mellan kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare. Ibland behövs det bara ett råd som start för att det ska bli 

flera samtal som leder till kvalificerat samtal med förändring i sikte. 

5.3 Förutsättning till att vara kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare  

Specialpedagogerna säger att samtal är deras främsta verktyg för att lyfta sin 

specialpedagogiska roll i sin verksamhet. Uppdraget och rollen som kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare upplevs som varierande och ser också olika ut hos 

specialpedagogerna. Men de markerar tydligt att det finns vissa verktyg som kan vara 

avgörande för samtalets utgång. 

5.3.1 Bemötande och förhållningssätt 

Alla specialpedagogerna var väldigt tydliga och trycker kraftfullt på vikten av 

förhållningssätt i samtal.  Det som upprepas flera gånger i alla intervjuerna är hur viktigt 

det är att vara en lyssnande specialpedagog oberoende vilken eller vilka de har samtal 

med. Genom sitt bemötande skapa en god relation där ett förtroende byggs upp som blir 

till tillit och som sen kan bli en samverkan med kollegor, föräldrar och andra berörda.  

 

Utan goda relationer blir det inga bra samtal och utan bra samtal blir det inget 

bra samarbete. Man måste skapa tillit så att de litar på en, för endast då är det 

möjligt att man kan prata om de svåra sakerna också. Ibland går det fort, det 

beror på att människor är så olika.  

 

Specialpedagogerna betonar att pedagoger söker bekräftelse av specialpedagog så att de 

vet att de är på rätt väg. En specialpedagog menar att ordet kvalificerat handlar om 

människokännedom, hur de ska möta andra parter i olika situationer. Lika viktigt är det 
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att specialpedagogen i sin roll skiljer på sin profession och person. “Jag är en person i 

professionen, jag går och gör mitt arbete som specialpedagog. Sen är jag en annan person 

när vi sitter i personalrummet och pratar om privata saker.” Specialpedagogen anser att 

ibland har pedagoger svårt att skilja på person och profession. Till exempel när 

konstruktiv kritik ges om saker som specialpedagogen ser inte fungerar. Då kan en del ta 

det personligt, men det handlar inte om det, utan det är i rollen specialpedagog som samtal 

förs. Fyra av specialpedagogerna nämner ordet att vara ödmjukhet i alla sina samtal. 

”Man måste vara väldigt ödmjuk i mötet med föräldrar.” ”Man måste vara ödmjuk och 

kan inte komma in med buller och bång.” Även de andra två specialpedagogerna insåg 

vikten av att vara stöttande även om de inte använde ordet ödmjuk. “Se människor som 

kompetenta och deras möjligheter. Största hindret i denna roll är om man tror att man kan 

allt och är mega experten då tro jag inte att någon lyssnar på en”. Varje möte är unikt 

vilket ställer krav på specialpedagogen att hitta en balans mellan person och profession. 

 

Ibland är det så att ibland kommer det pedagoger hit och jag ser direkt att 

rullgardinen är nere. Pedagogerna tycker det är jättejobbigt just nu och är 

väldigt tyngda. De öser av sig all sin frustration och det är jag som får ta det 

och då gäller det att möta det. Tidigare var jag mer känslosmittad, att man dras 

med i deras känslor. Fast det har jag försökt träna på, att tänka att de har bara 

behov av att prata av sig de är inte här för att jag ska lösa någonting åt dem. 

Jag ska bara lyssna på dem just nu så de får ösa ur sig detta nu. Förut tänkte 

jag mer att jag måste hitta på någonting för dem så allting blir bra, jag måste 

lösa det åt dem. Det är jättestor skillnad på att lyssna på någon om man tänker 

jag försöker lyssna, stötta, bekräfta, förstå och bara höra vad det är de säger. 

 

Specialpedagogen här beskriver hur viktigt det är att vara en lyssnande samtalspartner, 

oavsett vem det än är som kommer till samtalet är det viktigt med bemötande som visar 

på öppenhet och förståelse. Alla samtal är lika viktiga oavsett syfte. En annan 

specialpedagog menar att bara för att specialpedagogen har en agenda med ett planerat 

samtal är det inte säkert att agendan kan genomföras om det i mötet behövs prata om 

något annat. Då kan specialpedagogen få lägga sin agenda åt sidan och istället lyssna på 

vad som sägs och ett nytt samtal får bokas in. Specialpedagogerna menar att det finns 

förväntningar med att de ska bidra med någon form av tanke, idé, forskning eller 
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erfarenhet för att samtalet ska kunna ledas eller föras framåt. “Hjälpa dem genom att möta 

upp deras funderingar och sedan genom erfarenhet kunna bolla tillbaka visst råd och stöd 

så klart.” Specialpedagogerna menar också att inte bli rädd när det blir tyst i samtal. Det 

är i det tysta reflektionerna kommer. I de tysta stunderna blir det möjligt att tänka och 

fundera på det som just sagts. “Det viktigaste är att inte mästra dem och vara en 

besserwisser.” “Att man inte minimera dem utan tvärtom.”  

 

Det som man själv kommer på är det man själv är villig att prova på och 

använda så egentligen handlar det om att få de att komma på sina egna grejer. 

Det är den egentliga grunden till allt. Är det så att jag tycker de ska komma på 

något som de inte riktigt kommer på själva är det bästa om det hamnar i att de 

kommer på det själva. Att man på något sätt styr det så att säga. 

 

Oavsett vad samtalen utgår ifrån så har oftast specialpedagogen en tanke med hur viktigt 

det att pedagogernas egna ord kan bli till handling för förändring.   

5.3.2 Samtalsteknik och samtalsstruktur 

Två specialpedagoger använder sig av begreppet samtalsteknik. De anser att det är väldigt 

viktigt att ha kunskap om olika samtalstekniker för att kunna genomföra samtal. De andra 

specialpedagogerna lyfter att det är viktigt att veta vad och hur frågor kan ställas för att 

leda samtalet vidare.  

 

Samtal kan vara väldigt kraftfullt om man genomför ett samtal medvetet med 

den kunskap man har, med det man kan använda. För du har väldigt stor makt 

i samtalet hur det fortsätter utifrån hur du själv bemöter det som sägs. Vilken 

vändning och vilken teknik. Så samtal kan vara väldigt kraftfullt. 

 

Specialpedagogen menar att samtalsteknik är något de har med sig i sin planering av 

samtal. Att förbereda sig på samtal genom att göra en lathund med olika typer av frågor, 

är något som specialpedagogen föreslår som ett exempel för att underlätta 

samtalsprocessen. Speciellt i början av yrkeskarriären som specialpedagog.  
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Det kunde jag förbereda mig på men jag kunde inte förbereda mig på hur 

samtalet skulle bli eller hur det skulle sluta. För det bestämmer den som vi 

möter på något vis. Eftersom den kommer med något som den har behov av att 

prata om.  

 

“Måste hitta motivationshöjande frågor. Hur ställer man frågan så att den man pratar med 

hittar motivation utan att känna sig nedslagen eller hopplösheten i den, utan att de ser 

möjligheten i att gå vidare i samtalet.” “De måste vara trygga med mig, de måste känna 

att de vill komma till mig. Jag kan inte tvinga mig på dem, att sitta i samtal mig om de 

inte är mottagliga.” Att vara medveten om sin egen kraft och påverkan i samtal är viktigt. 

Genom samtal går det att prata om det som är negativt eller vända och höja samtalet till 

det positiva. Beroende på hur språk används i samtal kan förtroende och tillit byggas eller 

förstöras.  

 

Specialpedagogerna trycker hårt på att bara för att de har teoretisk kunskap gör det inte 

omedelbart att de är duktiga på kommunikation. “Man måste träna på samtal. Ju mer och 

fler samtal man har desto mer kan man slappna av och vara sig själv.” Med tydlig 

samtalsstruktur kommer vissa saker att bli rutin till exempel att framföra samtalets ramar 

med syfte och tidsram. “Ja det tänker jag och hålla i samtal tänker jag samtalsstruktur. 

Man kan sitta i en pedagoggrupp och en som tänker och säger mycket och då är det mitt 

ansvar att…” 

5.3.3 Mandat, förtroende, tid och organisation 

Något som alla specialpedagoger trycker på i intervjuerna är relationen till rektor för att 

få mandat och tid för att utöva uppdraget att vara kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare. Rektorns ansvar och hur det organiseras har också stor betydelse om samtalet 

kan bli kvalificerat eller rådgivande. Specialpedagogerna framhäver tiden som viktig då 

förändring tar tid och är en lång process. Tiden nämns också som en möjlighet eller ett 

hinder beroende på hur den läggs fram, tas emot och fördelas av rektorn. Alla 

specialpedagogerna lyfter att de har stöd och förtroende från rektorn för sitt uppdrag 

däremot finns en önskan om tydlig arbetsbeskrivning för att få klara direktiv för sig själv 

men även inför föräldrar och andra professioner. “Har man inte rektors mandat som 
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specialpedagog så ligger man rätt risigt till, måste ha rektors mandat.” ”Det kommer 

uppifrån, rektorerna är väldigt positiva till det här.” 

 

Förutsättningen för att det ska bli förankrat är förutom kollegor som efterfrågar 

mig så ligger det på rektorn. Allt hänger ihop och ligger på rektorn. Att man 

har och känner förtroende från rektorn, men i själva samtalet spelar det inte 

speciellt stor roll. 

 

Specialpedagogen medger att även om ansvaret ligger på rektorn att kvalificerade samtal 

förankras ute i verksamheterna har det inte så stor betydelse när själva samtalet 

genomförs. Men det är viktigt att få förtroende, mandat och feedback från rektorn att ett 

gott arbete utförs. 
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6 Teoretisk analys av resultatet 

Empirin analyseras utifrån systemteorins begrepp på helhetsperspektiv med inriktning 

mot den sociala systemteorins begrepp samverkan, kommunikation och relation. Även 

analysbegrepp som delaktighet, kommunikation och lärande utifrån ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv – KoRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Författarnas egen figur över systemteori och social systemteori. 

 

Systemteori: 

• Helhetsperspektiv - allt ses utifrån en helhet, där allt kan brytas ner i delar  

Sociala systemteori: 

• Relation - interaktion mellan människor  

• Kommunikation - hur och vad förmedlas 

• Samverkan - hur människor arbetar tillsammans för att skapa förändring 
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6.1 Samverkan 

Specialpedagogerna i empirin menar att den kvalificerade samtalspartnern har en 

medveten fördjupad kunskap och kompetens att möta det som uppstår i samtal oavsett 

vilken eller vilka som möts. I resultatet tolkar vi att det handlar om kvalité och kompetens 

hos specialpedagog, för att se möjligheter som kan leda till förändring. Att vara rådgivare 

anser specialpedagogerna är till exempel när pedagogerna efterfrågar konkreta råd i de 

sammanhang de befinner sig där och då. Tolkning vi gjorde i resultatet är att det handlar 

om att få snabba lösningar. Utifrån begreppet samverkan i social systemteori har vi tolkat 

att specialpedagogerna går in, ur och tar olika roller i samtal.  Men oavsett vilka roller de 

tar i samtal måste en medvetenhet finnas hos specialpedagoger att dessa roller samverkar 

med varandra för att skapa en helhet. 

 

Specialpedagogerna i empirin lyfter vikten av samverkan med olika parter, men också 

hur viktigt det är för egen utveckling av sin kompetens att samverka med andra 

specialpedagoger. Få utbyta erfarenhet med andra har vi analyserat mot KoRP där de 

lyfter egen reflektion över sitt eget lärande.  

 

Specialpedagogerna menar att om deras uppdrag och roll att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare ska kunna bli förankrat ute i verksamheten behövs vissa 

förutsättningar. Hur rektorn organiserar och ger mandat men också har kunskap om att 

samverkan är en process som kan ta tid. Den kategorin som vi fått fram är att det handlar 

om mandat, förtroende, tid och organisation. Vi har tolkat utifrån systemteori där ett 

effektivt ledarskap ses som en del i organisationen, men att mandat, förtroende och tid är 

andra delar som bildar ett helhetsperspektiv. Ur den sociala systemteorin ses ledarskapet 

i organisationen som en förutsättning till förankring för att skapa relationer med 

kommunikation för en gemensam samverkan. Utifrån KoRP läggs fokus på skolans 

styrning, specialpedagogisk organisering, styrdokumenten och vilket genomslag det får i 

verksamheten. Där delaktighet och kommunikation ses mellan verksamhetens alla nivåer 

som betydelsefulla för möjliggörande av ett lärande. 

6.2 Kommunikation 

I empirin framkommer det att specialpedagogerna medger att många pedagoger kommer 

för att få råd. Specialpedagogerna menar att det är en svårighet att få pedagogerna förstå 
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innebörden av råd då pedagogerna behöver göra rådet till sitt eget. Vår tolkning av 

empirin som rådgivare har vi kategoriserat som expertroll och ”quick fix”. Vi tolkar detta 

mot social systemteorins och KoRPs begrepp kommunikation. Där kommunikation ses 

som ett verktyg över hur och vad som förmedlas. Vi har även tolkat det mot KoRPs 

begrepp lärande att genom reflektion får syn på sitt eget lärande. Specialpedagogerna är 

tydliga med att det är skillnad på begreppen kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

men de anser sig ha en yrkesprofession att kunna gå i, ur och ta olika roller. Balansen är 

att hitta medelvägen utifrån specialpedagogens utifrånperspektiv och pedagogers 

inifrånperspektiv och att denna gemensamma kunskap kan leda till förändring. 

Specialpedagogerna påpekar att oavsett i vilket syfte som pedagoger söker 

specialpedagogiskt stöd är det positivt att de tar kontakt. Det görs ingen skillnad på om 

det är råd eller annan form av samtalsstöd som eftersöks.  

 

Specialpedagogerna hävdar att det behövs god och medveten teoretisk kunskap om hur 

ett bra samtal fungerar. Det finns dock inga garantier att bara för att det finns teoretisk 

kunskap leder det till en duktig kvalificerad samtalspartner menar specialpedagogerna. 

Den teoretiska kunskapen behöver genomföras praktiskt för att ge erfarenhet. Praktisk 

kunskap leder till utveckling av specialpedagogens kompetens att vara en kvalificerad 

samtalspartner som kan hålla i framgångsrika samtal. För ett professionellt samtal är en 

utgångspunkt tydliga ramar och syfte. Detta tolkar vi med kategorin samtalsteknik och 

samtalsstruktur. Tolkat utifrån den sociala systemteorins begrepp på kommunikation där 

alla som deltar i samtal får göra sina röster hörda och reflektera över varandras kunskaper 

och få förståelse varför reagerade och agerande sker på ett visst sätt. 

6.3 Relation 

Specialpedagogerna menar att oavsett vilka de möter i samtal är det viktigt med 

relationsskapande för en förståelse och trygghet, att vara ödmjuk och bekräftande till 

kollegor, föräldrar och andra berörda som ger förtroende för samverkan. Visar att varje 

samtal är unikt och lika viktigt med att vara lyssnande och stöttande. Detta tolkar vi till 

kategorin relation och tillit men även till kategorin bemötande och förhållningssätt. Vi 

tolkar detta mot begreppet relation då det är en viktig del i sociala systemteorin. Men 

även mot KoRP där delaktighet, kommunikation och lärande skapar gemenskap, 

samhörighet och trygghet. Kunna se vikten av samspel för att skapa en helhetsbild av 
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barns vardag i verksamheten. I empirin lyfter alla specialpedagoger hur viktigt det är med 

relation till rektorn då det är rektorns ansvar att organisera så det kan bli praktiskt möjligt 

med samtal ute i verksamheter. Detta kopplar vi till sociala systemteorins begrepp relation 

då det är viktigt att ha en relation med alla i organisationen. 

 

Specialpedagogerna beskriver sitt yrke som varierat och mångfacetterat och ser sitt 

uppdrag och sin roll som viktig i det proaktiva arbetet i sina verksamheter. Dagarna är 

fyllda med samtal i olika konstellationer och sammanhang och det är i dessa samtal de 

anser sig vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare. I samtal där specialpedagoger 

bland annat träffar barn, föräldrar och pedagoger både enskilt och i grupp samt ledning. 

Men även där specialpedagogiska kollegiet och externa parter möts för att utbyta 

erfarenheter. Detta tolkar vi mot social systemteorin där specialpedagog skapar relation 

med alla för en öppen, ärlig och ödmjuk kommunikation. Som i sin tur leder till en 

gemensam samverkan utifrån barns bästa. Tolkat mot systemteorins helhetsperspektiv då 

målet är att få en likvärdig utbildning efter barns förutsättning och behov. Utifrån 

systemteorins helhetsperspektiv få förståelse om hur systemet fungerar och insikten om 

samspelet mellan samverkan, kommunikation och relation, där alla inblandade påverkar 

och påverkas av varandra. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt belyser vi metoddiskussion och resultatdiskussion.  

7.1 Metoddiskussion 

Vårt val att välja en kvalitativ metod till vårt arbete var att få en förståelse hur 

specialpedagoger ser på sitt uppdrag och sin roll som kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare. Vi valde semistrukturerade intervjuer med intervjuguide bestående av öppna 

frågor, för att vi skulle få en fördjupning kring tolkning, beskrivning, förutsättning till att 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Möjligheten med öppna frågor gav 

respondenterna möjlighet att prata mer fritt och utifrån sitt eget perspektiv, vilket gjorde 

samtalet avslappnat och det gav mycket material att transkribera. Att beskriva och förstå 

den intervjuades upplevelsevärld utifrån vissa centrala kategorier är syftet med den 

kvalitativa metoden (Kvale & Brinkmann, 2014; Repstad, 2007). 

 

Vår intervjuguide bearbetades noga för som Bryman (2011) och Stukát (2011) hävdar att 

intervjuguiden ska formuleras målinriktat med öppna frågor för att täcka det som 

intervjun avses täcka. Det resultat vi fick in jämfört med det vi ville undersöka med syfte 

och frågeställningar anser vi att intervjuguiden var välplanerad och innehöll lagom antal 

frågor.  

 

Pilotintervjun gjorde vi tillsammans då vi ville se om intervjuguiden behövde förändras 

och hur vi agerade som intervjuare. Pilotintervjun gav oss klarhet kring vår intervjuguide 

så resten av intervjuerna kunde delas upp mellan oss för att sedan genomföras enskilt. Att 

spela in intervjuerna med mobiltelefon såg vi som en fördel istället för att göra skriftliga 

anteckningar, inför vår transkribering. Inspelningen gjorde att vi kunde lyssna flera 

gånger och få tillgång till materialet under hela vår skrivprocess. Vi inser dock att det kan 

upplevas som en konstlad situation då det är vi, studiens författare, som tolkar någon 

annans tankar och åsikter.  

7.2 Resultatdiskussion 

I följande resultatdiskussion har vår empiri analyserats, tolkats och kopplats till relevant 

tidigare forskning och litteratur. Vi utgår från studiens forskningsfrågor. 
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7.2.1 Tolkning av begreppen kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

I högskoleförordningen (SFS 2017:1111) står det att specialpedagogen ska “visa 

fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”. Däremot står det inget om hur det ska 

gå till, utan det är upp till specialpedagogerna själva och dess verksamhet att organisera 

detta. Vårt resultat bygger på hur specialpedagogerna tolkar sitt uppdrag och sin roll 

utifrån högskoleförordningen. Sundqvist m.fl. (2014) har jämfört svenska och finska 

styrdokument och sett olikheter. Då det inte finns någon tydlig definition av våra 

styrdokument har det medfört att svenska universitet och högskolor tolkar 

styrdokumenten olika, vilket gör att utbildningsprogrammen till specialpedagog inte blir 

homogen. När sedan specialpedagogen kommer ut i arbetslivet är det upp till 

verksamheten att utforma specialpedagogens uppdrag och roll. Vårt resultat visar hur 

specialpedagogerna tolkar sitt uppdrag och sin roll som kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare. Begreppen kvalificerad samtalspartner och rådgivare tolkas som ett uppdrag 

men specialpedagogerna ser ändå att det går att urskilja vissa drag som visar att begreppen 

kan tolkas olika. Kvalificerad samtalspartner innebär att ha en högre kvalité och 

kompetens i samtal. Det finns även en tanke bakom och fördjupad kunskap om dess 

innehåll. Rådgivare innebär mer snabba lösningar och ”quick fix”. Specialpedagogerna 

menar vidare att oavsett syfte behöver specialpedagogen kompetens av 

specialpedagogiska teorier för att bedriva dessa samtal. Resultatet kan inte generaliseras 

över alla specialpedagoger i Sverige då det kan tolkas olika utifrån vilken verksamhet 

specialpedagogerna är aktiva i och att yrkesrollen inte är lagstadgad. Det Sundqvist m.fl. 

(2014) lyfter om tolkning av tydligheten med styrdokument medför enligt Takala m.fl. 

(2015) att både svenska och finska studenters förväntningar på sitt framtida yrke blir 

olika. I Takala och Ahls (2014) jämförelse mellan brittiska, finska och svenska 

specialpedagoger där likheterna är fler mellan brittiska och svenska specialpedagoger 

eftersom de arbetar med andra aktörer som lärare, föräldrar och externa parter. Medan i 

Finland läggs fokus på det enskilda stödet till elever. Det är något som vårt resultat visar 

att specialpedagoger lyfter vikten av samverkan med pedagoger, föräldrar och andra 

berörda. 

 

Ahlefeld Nisser (2010, 2011a, 2011b) använder sig av begreppet “qualified dialogue 

partner” översatt till kvalificerad samtalspartner. Författaren menar att en kvalificerad 
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samtalspartner lägger fokus på kommunikation det vill säga hur det pratas med och till 

varandra.  Detta kan vi koppla till vårt resultat där alla i ett samtal ska få göra sig hörda, 

få uppleva sig lyssnade på och att ens åsikter är viktiga. Både Hartman (2012) och 

Rosendahl och Rönnerman (2005) tolkar både handledning och kvalificerat samtal som 

en process som kan ta längre tid, där vikten av att lyssna och försöka förstå för att komma 

till insikt. Detta visar vårt resultat också att det kan ta flera samtal för att komma till egen 

insikt och förändring. Hartman (2012) menar vidare att råd är bara att lämna över egen 

tanke utan att ställa någon fråga. Vårt resultat visar att specialpedagogerna tolkar 

rådgivare som snabba lösningar men de ser positivt på råd för dessa råd kan bli en start 

för framtida samverkan. De betonar dock att råd behöver göras till sitt eget råd för att 

användas och väcka en fundering hos pedagogerna. 

7.2.2 Beskrivning av uppdrag och roll 

Specialpedagogerna i vårt resultat menar att de har ett mångfacetterat och varierat 

uppdrag, där en viktig del är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare. 

Göransson m.fl. (2015b) visar att specialpedagogens yrkesroll har bred kunskapsbas som 

vilar på vetenskaplig grund. Enligt Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) ska 

specialpedagogen “visa på fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

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

(2014) lyfter att specialpedagogens uppdrag innebär att arbeta förebyggande och det kan 

göras genom regelbundna kvalificerade samtal. Detta ser vi i vårt resultat när 

specialpedagogerna menar att dagarna är fyllda med samtal i olika sammanhang och att 

samtalen är en viktig del i det proaktiva arbetet i verksamheterna. I samtal bygga 

relationer och skapa tillit för att det ska bli ett förtroende för flera samtal framöver.  

 

Kommunikation i samtal kan ses som ett verktyg för att få förståelse för händelser och 

situationer i vår omvärld där ens tankar, åsikter och idéer lyfts utifrån lika villkor. Få 

känna sig bekräftad, delaktig, lyssnad på och att ens ord betyder lika mycket som någon 

annans. Att tillsammans synliggöra och delge olika erfarenheter som leder till utveckling 

och nya kunskaper (Bergman & Blomqvist, 2012; Bruce m.fl., 2016; Gjems, 1997; 

Nilsson, 2012; Säljö, 2015; Thalin, 2012). Detta är något som enligt Bruce m.fl. (2016) 

specialpedagogen kan hjälpa till med, genom att ställa öppna och klargörande frågor och 

vara motorn i samtalet. Detta bekräftas även genom Pettersson och Ström (2019) när de 
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anser att specialpedagoger i sin studie agerade som kvalificerad samtalspartner med sin 

kommunikation. I vårt resultat är det genomgående att specialpedagogerna lyfter 

kommunikation som viktig del med att vara lyssnande, bekräftande och stöttande. För att 

kommunikationen ska fungera som ett verktyg är det viktigt att från grunden bygga 

relationer och det görs genom att visa ödmjukhet och tillit i samtal. Ett kvalificerat samtal 

kan genomföras enskilt eller i grupp med utgångspunkt från den pedagogiska vardagen, 

där alla inblandade vet samtalets syfte, innehåll och att det ska ges möjlighet till 

reflektion, förändring och lärande. Specialpedagogen har ansvar i sin roll som 

samtalsledare att ställa öppna och klargörande frågor för att det ska ses som ett 

kvalificerat samtal (Gustavsson, 2012; Nilsson, 2012; Testad, 2012; Wallberg, 2017). 

Bladini och Naeser (2012) menar att kvalificerat samtal och handledning används 

synonymt med varandra och ute i verksamheten används inte kvalificerat samtal då det 

är ett relativt nytt begrepp. Detta är något som vårt resultat visar att specialpedagogerna 

inte använder ordet handledning eller kvalificerat samtal utan bara samtal, på grund av 

att innebörden inte är klargjord och kan medföra olika förväntningar. Ahlefeld Nisser 

(2014) visar att det finns olika föreställningar kring kvalificerat samtal vilket vårt resultat 

också bekräftar då specialpedagogerna benämner alla sina samtal som samtal då de inte 

definierar eller kategoriserar sina samtal olika. Sundqvist (2019) lyfter förväntningar och 

osäkerhet inför vad ett råd kan innebära, hur ett samtal kan ges, tas emot och utvecklas i 

samråd med andra pedagoger men är beroende på mottagarens motivation. I praktiken ses 

specialpedagogens roll som ett snabbt möte med en ”quick fix”. I vårt resultat ser 

specialpedagogerna positivt på råd och ger gärna råd då de anser att det viktiga är att 

pedagogerna kommer och ber om hjälp. Pettersson och Ström (2019) visar behovet av 

stöd och konsultation, att pedagogerna vill ha bekräftelse från specialpedagogen att de är 

på rätt väg istället för råd. Detta resultat motsäger sig vårt resultat då våra 

specialpedagoger menar att pedagogerna kan se specialpedagogerna utifrån en expertroll 

som kommer med råd, som ”quick fix” för att lösa dilemman. Specialpedagogerna i vårt 

resultat menar att det är upp till dem själva att vända rådet till ett kvalificerat samtal. 

Petterson och Ström (2019) menar att även pedagogerna söker stöd och konsultation 

istället för råd är det ett professionellt möte mellan två jämställda parter. Detta 

överensstämmer då specialpedagogerna i vår studie menar att pedagogerna kommer med 

sin kunskap och erfarenhet och specialpedagogerna kommer med sin kunskap och 

kompetens.   
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Bergman och Blomqvist (2012) hävdar att ingen kan bli fullärd av att ha professionella 

samtal, så för att utvecklas måste det till reflektion över sig själv och sitt arbetssätt. 

Genom självkontroll hålla tillbaka sina egna privata tankar så de inte stör i samtal är något 

som Thalin (2012) anser viktigt. Detta kopplat till vårt resultat där specialpedagogerna 

poängterar att inte värdera samtalens innehåll. Bernler och Johnsson (2000), Johansson 

(2012) och Thalin (2012) menar vikten av att specialpedagoger får möjlighet till 

handledning på handledning. Oavsett hur mycket teoretisk kompetens det finns är det den 

praktiska kompetensen som måste hållas levande. Detta är också som vårt resultat visar 

att det är viktigt att skilja på person och profession och inte komma med värderingar. 

Specialpedagogerna menar att trots de har arbetat i många år, känner trygghet och har 

kunskapen i sitt yrkesutövande blir de aldrig fullärda. Därför ser de nätverk med andra 

specialpedagoger som viktigt för egen kompetensutveckling där de har möjlighet att 

diskutera egna dilemman och frågor. 

7.2.3 Förutsättning till att vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

Mollberger Hedqvist (2006) lyfter lyssnandet och förhållningssätt i samtal med 

engagemang för andras åsikter och tankar vilket kan ge fördjupad förståelse och 

utveckling. Mötas, vara öppen och bygga relationer i samtal för att skapa vägledning till 

barns utveckling och lärande. I vårt resultat poängterar alla specialpedagoger vikten av 

bemötande och förhållningssätt där de är lyssnande och ha en relation med tillit till dem 

som de ska samverka med. Sundqvist (2019) lyfter framgångsrika strategier för stöd där 

det ska vara en ömsesidighet i samtal vilket görs genom att vara aktivt lyssnande, 

bekräftande och reflekterande. Gjems (1997) bekräftar Sundqvist (2019) för att öka 

chanserna att nå ett pedagogiskt mål är det viktigt att vara aktivt lyssnande och visa 

uppmärksamhet. Kopplat till vårt resultat där specialpedagoger trycker på bemötande, 

förhållningssätt och relation för ett förtroende i samtal. Det är viktigt att vara en lyssnande 

specialpedagog och se alla samtal som viktiga och unika. Genom ödmjukhet, stöttning 

och förståelse läggs grunden för tillit som kan föra ett samtal framåt. Specialpedagogerna 

menar att det finns förväntningar att de ska bidra med något användbart till verksamheten. 

Själva hävdar specialpedagogerna att det är viktigt att se människor som kompetenta som 

själva kan finna sin lösning till förändring. Alla i ett samtal har eget ansvar men 

specialpedagogen har ett särskilt ansvar att skapa förståelse för olika perspektiv genom 

att ställa frågor, utmana, kommentera, bekräfta och synliggöra (Bladini & Naeser, 2012; 
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Johansson, 2012; Thalin, 2012). Detta bekräftas genom vårt resultat när 

specialpedagogerna menar att de inte vill inta expertrollen utan de vill tillsammans med 

bland annat pedagogerna diskutera fram och tillbaka för att se möjligheterna ur olika 

perspektiv. Specialpedagogerna lyfter också att inte ha för bråttom utan även se de tysta 

stunderna som en del av samtalet där det finns tid att reflektera över det som sagts. Vilket 

vi kan koppla till Sundqvist (2019) som lyfter tid att reflektera i samtal, att ta pauser och 

låta tystnaden infinna sig.  

 

Ahlefeld Nisser (2009) upplyser vikten med både teoretisk och praktisk kommunikation 

i professionella samtal. Kommunikationen ska ses som ett verktyg för utbyte av kunskap 

där samtalet bygger på inre och yttre struktur med tydliga ramar för syfte och 

förväntningar. Att ha tydlig samtalsstruktur gör det lättare att hitta tillbaka till samtalets 

fokus om diskussionen avviker och hamnar i gråzoner (Bergman & Blomqvist, 2012; 

Gjems, 1997; Johansson, 2012; Thalin, 2012). Vårt resultat visar vikten av att ha kunskap 

om olika samtalstekniker när samtal genomförs för att veta vad och hur frågor ställs för 

att leda samtal framåt. Johansson (2012) poängterar att kvalificerad samtalspartner kan 

hamna i en maktposition som kan vara svår att bryta, därför är det viktigt med 

förtydligande kring förväntningar. I vårt resultat framkom det att specialpedagogernas 

medvetenhet kring makt kan möjliggöra eller förstöra ett samtal. Johansson (2012) lyfter 

tre begrepp i rollen som kvalificerad samtalspartner; samtalsledare, samtalspartner och 

handledare. Vårt resultat visar att våra specialpedagoger inte särskiljer på sin roll som 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare med olika begrepp utan de menar att de går in, 

ur och tar olika roller utifrån samtalets syfte.  

 

Lindqvist (2013b) menar att specialpedagogens arbete som konsult har ökat medan 

Möllås m.fl. (2017) och Ahlefeld Nisser (2014) hävdar att det inte är lätt för 

specialpedagoger att etablera sin yrkesroll då rollen som konsult uppfattas som oklar och 

svår att genomföra (Ahlefeld Nisser, 2009). Vårt resultat visar att specialpedagogerna har 

samtal med både enskilda individer och i grupp men önskar en tydlig arbetsbeskrivning 

för att möjliggöra till fler samtal. Sundqvist m.fl. (2014) trycker på tydliga styrdokument 

för att klargöra specialpedagogens uppdrag och roll. Tidigare forskning av Ahlefeld 

Nisser (2009), Bladini (2004) och Lindqvist (2013b) visar olika föreställningar och 

förståelse kring specialpedagogen arbete. Göransson m.fl. (2015a) har kartlagt 
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upplevelsen av yrkesrollen och vikten av att ha organisationen bakom sig. Deras resultat 

kan vi koppla till vårt resultat där vi lyfter organisation och mandats betydelse för att 

tydliggöra och synliggöra specialpedagogens uppdrag och roll. Rektorns ansvar att 

organisera och ge tid till samverkan kan vara en förutsättning för att få ett 

helhetsperspektiv på verksamheten. Detta är något vi knyter till Ahlefeld Nisser (2014) 

som menar att det behövs olika samtalsarenor inom individ-, grupp- och 

organisationsnivå. För att dessa samtal ska prioriteras måste ledning organisera och 

planera för detta uppdrag. Även Wallberg (2017) lyfter vikten av förståelse från rektor 

och huvudman för att tydliggöra syftet med uppdraget och rollen som kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare. Ahlefeld Nisser (2014) menar att otydlighet för 

specialpedagogen kan ge konsekvenser i verksamheten, författaren lyfter också 

specialpedagogens uppdrag att arbeta förebyggande vilket kan underlätta om de har 

kvalificerade samtal med ledning och diskuterar organisationsfrågor. Ahlefeld Nisser 

(2014) visar att dessa samtal måste utvecklas för att garantera likvärdighet. Detta 

överensstämmer med vårt resultat då specialpedagogerna menar att även om rektorn har 

ansvar för organisationen måste det förekomma en diskussion och ett förtroende mellan 

rektor och specialpedagog om specialpedagogens uppdrag och roll. Lindqvist (2013b) 

menar att en orsak till att det finns olika föreställningar på specialpedagogen är att det 

saknas kriterier kring specialpedagogens uppdrag och roll. Specialpedagogerna i vårt 

resultat eftersökte en tydlig arbetsbeskrivning just för att förtydliga vilka förväntningar 

som ställs på specialpedagogen men också vilka förväntningar som specialpedagogen kan 

ha på andra. Detta för att undvika de olika föreställningar som finns på specialpedagogen.  

 

För att kunna utvecklas i rollen som kvalificerad samtalspartner är det viktigt att 

specialpedagogen själv tillsammans med andra få diskutera utmaningar de ställs inför 

(Bernler & Johnsson, 2000; Bruce m.fl., 2016; Gjems, 1997; Johansson, 2012; Thalin, 

2012). Vårt resultat visar vikten av att det organiseras och att tiden finns för att 

specialpedagogen kan utveckla sin kompetens och få nya perspektiv. Detta görs 

tillsammans med andra i olika nätverk. För att kunna genomföra professionella samtal 

behövs en ledning som skapar förutsättningar för att detta ska förankras i verksamheten. 

Som ledning ge stöd och uppmuntran för förverkligande men även se medarbetarna som 

aktiva med all sin kompetens (Ahrenfelt, 2013; Bruce m.fl., 2016; Rosendahl & 

Rönnerman, 2005; Timperley, 2013). Vårt resultat visar att om specialpedagogen ska 
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kunna utöva sitt uppdrag och roll som kvalificerad samtalspartner och rådgivare behövs 

stöd genom mandat, förtroende, tid och organisation från ledningen. 

7.3 Implikationer 

Enligt Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) står det att specialpedagogens ska: “visa 

fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor till kollegor, föräldrar och andra berörda”. 

 

I vår studie har vi fått fram att det inte finns någon tydlighet kring hur kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare ska eller kan tolkas och beskrivas. Då det inte finns en tydlig 

definition av styrdokument och riktlinjer kan detta bidra att uppdraget tolkas utifrån varje 

enskild verksamhet med det mandat, förtroende och tid som organisationen erbjuder. 

Specialpedagogerna anser sig vara en viktig del i det proaktiva arbetet i verksamheterna 

men det krävs att det finns en relation och tillit till alla aktörer. Oavsett i vilket syfte som 

aktörerna kommer till specialpedagogen så ses det positivt där specialpedagogen genom 

sitt bemötande och förhållningssätt skapar förtroende för fortsatt samverkan. Genom ett 

förtydligande och kunskap om specialpedagogens uppdrag och roll till alla aktörer i 

förskolor och skolor finns det en möjlighet för specialpedagogen att arbeta utifrån 

högskoleförordningens (SFS 2017:111) mål att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Efter analys och diskussion av vårt resultat finner vi intresse och behov att forska vidare 

inom dessa områden: 

• Hur kan specialpedagogens uppdrag och roll synliggöras och tydliggöras i 

styrdokumenten för att sedan implementeras i organisationen för en likvärdig 

utbildning? 

• Hur skapar sig specialpedagogen autonomi för att genomföra sitt uppdrag som 

specialpedagog? 
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8 Slutord 

Genom forskning, litteratur och insamlad empiri framkommer det otydlighet kring 

specialpedagogens uppdrag och roll som kvalificerad samtalspartner och rådgivare. I 

studien framkommer det att specialpedagogerna har sin egen tolkning och beskrivning av 

sitt uppdrag och sin roll men det finns ingen enad definition. Det gemensamma är att 

relation, kommunikation och samverkan ligger som grund för en likvärdig utbildning. För 

att synliggöra sitt uppdrag till andra aktörer behövs tydliga lagstadgade styrdokument 

med en arbetsbeskrivning. 

 

Syftet med studien är genom intervjuer med några specialpedagoger få en inblick i 

specialpedagogens uppdrag och roll. Tolkning och beskrivning av begreppen samt 

förutsättningar till vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare.  

 

Specialpedagogerna tolkar och beskriver begreppen kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare som ett uppdrag men kunde ändå urskilja specifika drag. Kvalificerad 

samtalspartner innebär mer kvalité och fördjupad kompetens och rådgivare innebär 

snabba lösningar och ”quick fix”. Specialpedagogerna kan särskilja på begreppen men i 

sin yrkesprofession i samtal går de in och ur olika roller och ett råd kan bli ett kvalificerat 

samtal. Den gemensamma nämnaren mellan begreppen är bemötande och 

förhållningssätt, skapa relationer och tillit som grund i samtal för ett förändringsarbete. 

Använda sin kommunikationsförmåga som verktyg i samtalsteknik och struktur där 

delaktighet visar sig i samtal. För att samtal ska bli av behövs mandat, förtroende, tid och 

att ledningen organiserar detta. 

 

Specialpedagogik är ett brett och mångfacetterat område med tillgång till flera olika 

teorier att använda i analysarbetet. Vi valde systemteori och ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv för att analysera vårt resultat utifrån syfte och frågeställningar. 

Systemteorin har använts för att analysera helheten i verksamheten där specialpedagogen 

är en viktig del i systemet för att skapa ett helhetsperspektiv. I systemteori finns social 

systemteori med fokus på hur delarna samverkan, kommunikation och relation påverkar 

helhetsperspektiv. Med kommunikativt relationsinriktat perspektiv har vi analyserat 

utifrån delaktighet, kommunikation och lärande i processen till att bli en helhet. 
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Kommunikation och relation är viktiga delar för att få till en bra verksamhet med 

helhetssyn. 

 

Vi valde en kvalitativ metod med semistrukturerade intervju och intervjuguide baserad 

på öppna frågor och följdfrågor. Intervjuguiden utformades för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Respondenterna bestod av sex specialpedagoger verksamma 

inom förskola och skola F-6, vi riktade oss mot fyra mindre kommuner. Intervjuerna 

spelades in via mobiltelefon och transkriberades direkt efter intervjun. 

 

Slutsatsen av studien leder till att det behövs tydliga lagstadgade styrdokument för att 

skapa en gemensam uppfattning kring specialpedagogens uppdrag och roll som 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Utan dessa styrdokument kan det bli svårt för 

specialpedagogen att utföra sitt uppdrag enligt Högskoleförordningen (SFS 2017:1111) 

vilket kan medföra att det tolkas utifrån varje enskild verksamhet och medföra olika 

förväntningar och föreställningar. 
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Bilaga 1  

Hej!  

Vi heter Johanna Gustafsson och AnnCharlotte Kjellvåg, vi läser specialpedagogiska 

programmet vid Högskolan Kristianstad. Vi går nu vår sista termin, vilket innebär att vi 

ska påbörja vårt examensarbete. Enligt XXXXX kommuns hemsida arbetar du som 

specialpedagog. Detta är anledningen att vi kontaktar dig. 

 

Vår studie kommer att fokusera på begreppet kvalificerad samtalspartner och rådgivare. 

Enligt specialpedagogens examensförordning står det bland annat att specialpedagogen 

efter examen ska kunna “visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda” (SFS 

2017:1111). 

 

Vår fråga till dig är om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju kring din roll som 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i samtal? Vi skickar en förfrågan om du vill 

ställa upp på en intervju, i så fall ser vi gärna att du svarar ja eller nej senast XXXXX. Så 

vi har möjlighet att eventuellt söka upp fler respondenter. Om du svarar ja, kommer vi ta 

kontakt senare genom att skicka ett missivbrev med mer ingående information. Vi kan 

redan nu informera om att vi är flexibla och tillmötesgående angående tid och plats så det 

inte stör för mycket i din ordinarie verksamhet. Men vi ser gärna om intervjun kan ske 

någon gång mellan veckorna XXX, på grund av vår tidsbegränsning inför handledning 

på högskolan. 

 

Vid frågor tveka inte att höra av er via telefon eller mail. 

Med vänliga hälsningar  

Johanna Gustafsson och AnnCharlotte Kjellvåg  

 

 

Kontaktuppgifter: 

Johanna Gustafsson     

Telefonnummer: XXXX-XXXXXX 

Mail adress: XXXXX 

  

Kontaktuppgifter: 

AnnCharlotte Kjellvåg 

Telefonnummer: XXXX-XXXXXX 

Mail adress: XXXXX 
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Bilaga 2 

 

 

 

            Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum XXXXXX 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Johanna Gustafsson och AnnCharlotte Kjellvåg och är studenter från Högskolan 

Kristianstad. Vi läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet och kommer att ta 

vår examen i juni 2020. Vi har valt att skriva vårt examensarbete tillsammans och vårt 

syfte med studien är att få mer kunskap kring specialpedagogens uppdrag och roll som 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Vi vill veta hur specialpedagoger tolkar, 

beskriver och hur uppdraget och rollen är förankrat i verksamheten. Det står i 

specialpedagogens högskoleförordning (SFS 2017:1111) att ”specialpedagogens ska visa 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”.  

 

Vi kommer att göra ett självständigt arbete med en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerad intervju med en intervjuguide där möjlighet finns till uppföljningsfrågor 

för en mer detaljerad intervju utifrån respondentens ståndpunkt. Intervjun kommer att 

spelas in med mobiltelefon för att sedan transkriberas efteråt. 

 

Vi uppskattar om du som specialpedagog vill ställa upp på en intervju för att bidra med 

din kunskap och åsikt för att hjälpa oss med vår studie och för att synliggöra arbetet som 

görs tillsammans med pedagoger, föräldrar och andra berörda för en likvärdig utbildning.  

Vårt examensarbete är tidsbegränsat och då du tackat ja till din medverkan har du gett oss 

muntligt samtycke. Vid intervjutillfället kommer vi ha med en samtyckesblankett för en 

underskrift av din medverkan i vår studie. Den ligger även sist i detta brev. 

 

Vi kommer följa forskningsetiska principer enligt vetenskapsrådet (2017) där 

grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

de som väljer att medverka i vår studie. Detta innebär att: 

- Varje deltagare deltar frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst, utan några negativa konsekvenser (informationskravet). 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet 

att avböja medverkan i studien (samtyckeskravet). 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet 

(konfidentialitetskravet).  

- Det insamlade materialet kommer behandlas med största respekt, det kommer 

enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när denna är 

examinerad. Endast vi studenter till denna studie kommer att ha tillgång till 

insamlade materialet (nyttjandekravet).  

 

De forskningsetiska principerna går att finna via följande länk: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
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Bilaga 3 

 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja                O 

Nej              O 

  

Ort:………………………….   Datum:………………….. 

  

Namn:  …………………………………………………… 

  

Namnförtydligande ………………………………………. 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Vilken grundutbildning har du? 

Vilket år tog du din specialpedagogexamen? 

Hur många år har du arbetat som specialpedagog? 

Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats? 

Utgår du från förskola, skola eller centralt? 

Enligt högskoleförordning är ett av specialpedagogens mål: ”visa fördjupad förmåga att 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, 

föräldrar och andra berörda” (SFS 2017:1111).  

1. Hur tolkar du kvalificerad samtalspartner? 

2. Är det förankrat i din verksamhet 

- Om ja, på vilket sätt används det?  

- Om nej, varför inte?  

3. Hur tolkar du rådgivare? 

4. Är det förankrat i din verksamhet 

- Om ja, på vilket sätt används det?  

- Om nej, varför inte?  

5. Ser och upplever du någon skillnad på kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför inte? 

6. Hur ser du på ditt uppdrag och din roll som specialpedagog i det kvalificerade 

samtalet 

- till kollegor?  

- till föräldrar? 

- till andra berörda? 

7. Hur ser du på ditt uppdrag och din roll som specialpedagog i det rådgivande 

samtalet 

- till kollegor?  
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- till föräldrar? 

- till andra berörda? 

8. Något mer du vill tillägga? 

 


