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Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett tack till de tillmötesgående specialpedagoger, rektorer samt 

förskolechefer som avsatt tid till att besvara vår enkät. Vi har mött ett stort engagemang och 

intresse från flera deltagare.  

Vi vill också tacka vår handledare Annette Byström, för sin tillgänglighet och sitt 

engagemang. Hon har med sina frågeställningar inspirerat oss samt fått oss att utmana våra 

tankar och hitta nya vägar att utforska.  

Tack också till våra fantastiska korrekturläsare som upptäckt de felformuleringar som uppstår 

när all text flyter samman i våra trötta ögon. 

Till sist vill vi tacka våra förstående familjer för all stöttning i samband med våra långa 

arbetspass, då vårt fokus endast varit på denna studie. 

Vi vill samtidigt passa på att påpeka att det i den litteraturgranskning som föregått arbetet med 

denna studie förekommer en del äldre litteratur, eftersom det varit svårigheter att finna 

tillräckligt med ny forskning i ämnet specialpedagogens uppdrag handledning. Båda författare 

tar ett gemensamt ansvar för samtlig text i den föreliggande studien. 
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Abstract 
 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp på avancerad nivå. 

Specialpedagogiska programmet. 

Titel: Professionell utveckling genom specialpedagogisk 

handledning? – En enkätundersökning av faktorer 

som styr specialpedagogens uppdrag handledning. 

Författare: Christel Andersson och Git Stark 

Handledare: Annette Byström 

Examinator: Helena Sjunnesson 

Nyckelord: Handledning, professionsteori, reflekterande samtal, 

skolledare, skolutveckling, specialpedagog, 

specialpedagogik, yrkesrollen 

    

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de 

olika skolverksamheterna. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning och litteratur kring 

specialpedagogisk handledning. Enkäter har använts för att ta reda på vilka uppfattningar 

specialpedagoger och skolledare inom olika verksamheter har om begreppet 

specialpedagogisk handledning samt vilka faktorer som styr förekomsten av 

specialpedagogisk handledning i de olika skolverksamheterna. 

Svaren från enkäterna har redovisats genom indelning i olika svarskategorier och i vissa fall 

förstärkts genom stapeldiagram hämtade från enkätundersökningen. Därefter har svaren 

analyserats och satts i relation till de teorier och perspektiv som använts: professionsteori, 

ramfaktorteori, sociokulturellt perspektiv samt relationellt perspektiv. 

Resultatet visar att begreppet handledning för många är svårdefinierat. Däremot uppfattar alla 

respondenter specialpedagogisk handledning som ett viktigt verktyg för verksamheten som 

ändå oftast får stå tillbaka för andra uppgifter som prioriteras högre. 

Det kan konstateras att det finns ett behov av att tydliggöra det specialpedagogiska uppdraget 

i allmänhet, och uppdraget handledning i synnerhet, samt vikten av dess användning inom alla 

verksamheter. Grundskolan visar i studien på något större brist på förståelse av 

handledningens betydelse än förskolan. Enligt studien saknar skolledarna i de olika 

verksamheterna inte förtroende för specialpedagogerna i handledningssituationen, däremot 

förekommer det i vissa fall åsikter om att handledning kan påverkas av kollegiala relationer. 

Detta tolkas i studien vara ett professionsproblem. 
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1.  INLEDNING 
 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att den svenska skolan är till för alla. Alla elever ska 

erbjudas möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar. Skola och barnomsorg har som 

uppgift att följa sina respektive läroplaner samt att hjälpa barn och elever att nå de av 

skolverket uppsatta kunskapskraven. När den vanliga pedagogiken inte räcker till, för att barn 

och elever ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar, tar verksamheten hjälp av 

specialpedagogik där ett av specialpedagogens uppdrag är handledande samtal med 

pedagoger. Dessa samtal kan skapa en lärandeprocess genom att upptäcka och tillföra olika 

sorters ny kunskap som bidrar till skapandet av goda lärmiljöer för barn och elever i behov av 

särskilt stöd. I lärandeprocessen ingår handledande samtal, enskilt eller i grupp, där den 

handledde eller de handledda ska få tillfälle till reflektion, utvecklas i sin profession, få 

redskap att hantera specifika problem samt uppnå ökad självkännedom.  

Synen på handledning skiftar ute i verksamheterna. Den kan uppfattas som ett sätt att åtgärda 

kunskapsbrist hos de handledda samt att den är rådgivande och handledaren, i många fall en 

specialpedagog, sitter med all kunskap om hur eventuella problem ska lösas. Med andra ord 

finns här ett klart behov av tydliggörande av denna aktivitet. Särskilt med tanke på att 

användningen av grupphandledning har ökat markant från 1990-talet (Killén, 2008). 

Vinsterna med grupphandledning anses vara många, även om anledningen till den ökade 

användningen av grupphandledning, i förhållande till enskild handledning, ibland hänvisas till 

praktiska faktorer såsom ekonomi och tidsbrist. Killén påpekar att i många fall tycks den 

förståelse som utvecklas genom bearbetning i en grupp av jämbördiga bli bättre integrerad. 

De nyvunna kunskaperna och färdigheterna blir enligt henne mer tillgängliga för användning. 

Däremot hävdar hon att handledning som uteslutande bygger på handledning i grupp går 

miste om möjligheten till den intensiva individutveckling som individuell handledning ger.  

När det gäller förskolechefens/rektorns/ledningens syn på och kunskap om specialpedagogens 

uppdrag och inflytande tycks det ha en central roll utifrån forskning, som här tagits del av och 

hänvisas till, och egna erfarenheter. För att ta reda på hur det ligger till ute i verksamheterna 

beslutades att undersöka detta. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige har det under lång tid pratats om ’en skola för alla’. Förutsättningarna för elever att 

fullgöra sin skolgång ser väldigt olika ut. Skolan ska verka för en god miljö för utveckling och 

lärande där varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få känna 

tillfredsställelse i att göra framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket, 2011). En av 

skolans viktigaste uppdrag är att stötta elever som av någon anledning hamnar i svårigheter i 

skolan. I Lgr 11 står det att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov samt 

att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen i skolan, vilket gör att undervisningen aldrig kan utformas lika för 

alla” (s. 8). För att som pedagog kunna hantera dessa utmaningar krävs tid för reflektion för 

att på så vis kunna sortera och försöka förstå sina egna och andras tankar samt agerande. En 

metod för att lyfta upp sina tankar, kunna sätta ord på och benämna dem, kan vara genom 

handledning. I specialpedagogutbildningens examensordning yrkas på kompetens, färdighet 

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

frågor på organisations-, grupp- och individnivå (SFS, 1993:100). 
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Hammarström-Lewenhagen (2006) beskriver hur förändringen genom införandet av en 

läroplan för förskolan, Lpfö 98, utifrån en målstyrningsprincip ställde helt nya krav på 

förskolans personal. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) samt Johansson (2005) 

menar att arbete med handledning har blivit en följd av skolans förändrings- och 

utvecklingsarbete. De omorganisationer som genomförts inom förskolan har enligt 

Johanssons beskrivning lett till ett större avstånd mellan verksamhet och ledning.  

Handledning i pedagogiskt arbete kan fylla flera olika funktioner i verksamheterna. Det kan 

vara ett medel för lärande och utveckling, medel för anpassning samt ett trygghetsskapande 

medel (Åberg, 2007). Enligt författaren kan de vanligaste syftena med handledning i 

pedagogiskt arbete delas in i fyra grupper: problemhantering, pedagogisk utveckling, 

grupputveckling samt stöd och personlig utveckling. Forskning av handledning i pedagogiskt 

arbete är knapphändig och den litteratur som finns är till stor del, ca 75 procent, icke 

forskningsgrundad. I specialpedagogens examensordning finns under rubriken Färdighet och 

förmåga angett bland annat att en specialpedagog ska kunna ”visa fördjupad förmåga att vara 

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

andra berörda” (SFS 1993:100). Handledning är en viktig del i det specialpedagogiska 

uppdraget och det viktigaste redskapet för handledning är samtalet. Bladini (2004) beskriver 

samtalet som en form för påverkan. ”Påverkansprocesser tycks inom ramen för handledning 

kunna röra allt från stöd och bekräftelse, rådgivning, disciplinering, utmaning, förebildlighet 

och kunskapsförmedling till att förlösa den handleddes egen inneboende kunskap” (s. 2). 

Författaren anser även att handledning kan ha olika fokus som exempelvis metodhandledning 

eller processhandledning. Denna inställning delas även av Killén (2008) som redogör för en 

indelning av handledning i fem grupper: klientorienterad, metodorienterad, processorienterad, 

handledarorienterad samt beslutsorienterad handledning. Därtill kan nämnas rådgivande 

handledning som även ibland kallas konsultation. Här kan det vara passande att nämna vikten 

av att klarlägga de handleddas behov samt förväntningar på handledningssituationen såväl 

som vikten av att klargöra vad handledaren har att erbjuda. 

Bland andra Bladini (2004, 2012) och Ahlberg (2009, 2013) betonar det kommunikativa 

relationella perspektivet. Där kommunikation, deltagande och lärande är det centrala. Enligt 

deras forskning är kommunikation en förutsättning för allt mänskligt deltagande och lärande. 

Ahlberg (2009, 2013) betonar en förändring av skolans arbetssätt mot att möta ’elever i 

behov’ av särskilt stöd mot att tidigare ha benämnt det som ’elever med behov’.  Här är det 

oerhört viktigt för specialpedagoger att försöka få ihop teorin och praktiken i vardagen för att 

få en förändring till stånd av detta. Enligt Bladinis (2004, 2012) forskning finns behov av att 

synliggöra de språkliga och sociala sammanhang som formar skolans verksamhet samt att 

studera kommunikationen i detta. Bladinis resultat visar att samtal med pedagoger, elever 

samt föräldrar är väldigt viktiga. Särskilt handledande samtal enskilt eller i grupp både som ett 

verktyg samt som ett rum att sitta och reflektera över sitt arbete, sina tankar, arbetssätt, 

förhållningsätt samt sin kunskapsutveckling. Genom grupphandledning kan man skapa 

positiva förändringar inom både förskola och skola på såväl organisations-, grupp- och 

individnivå (Åberg, 2007). Grupphandledning främjar positiv skolutveckling (Killén, 2008; 

Kroksmark, 2007; Persson och Rönnerman, 2011). Specialpedagogens roll som samtalsledare 

i grupphandledning eller enskilt samtal är enligt författarna en viktig del av 

specialpedagogens arbetsuppgifter.  

I litteraturen påtalas att handledning bör vara frivillig för att ge bästa resultat. Handledning 

ska vara ett reflekterande samtal som utgår från den handleddes behov i verksamheten 

(Bladini, 2004, 2012; Handal, 2007; Killén, 2008), vilket skiljer sig från terapi. Det 

förekommer att skolledare tar rollen som handledare i stället för en specialpedagog. Denna 
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företeelse är inte att rekommendera eftersom det kan ha betydelse i samtal då den handledde 

inte vill eller vågar öppna upp sig av rädsla för kommande konsekvenser, exempelvis vid 

lönesättning, samt skolledarens fortsatta syn och förtroende för den handledde (Åberg, 2009; 

Augustinsson & Brynolf, 2012). Vikten av förtroendefulla relationer i handledningssituationer 

betonas i handledningslitteratur (Aspelin, 2010; Berg och De Jong, 2011; Killén, 2008; 

Kroksmark, 2007). 

1.2 Intresse för handledningsuppdraget 
Under år två i specialpedagogutbildningen ingår att utföra flera handledningssamtal, såväl 

individuella som i grupp (se bilaga VII: Kursplan SP204S, Högskolan Kristianstad). Det ingår 

även praktik ute i verksamheterna med handledning av en specialpedagog i dennes arbete i 

utförandet av handledning, i grupp och individuellt. Vid utförandet av denna praktik 

upptäcktes att uppdraget handledning inte ingår hos en stor del i de olika skolverksamheternas 

specialpedagogtjänst. Vad beror detta på, när kurslitteratur samt egen erfarenhet visar på dess 

stora betydelse av hur viktigt detta uppdrag är? Detta gäller såväl kompetensutveckling, 

trivsel på sin arbetsplats, personlig utveckling som utveckling i arbetsmiljön för såväl elever 

som pedagoger. Utifrån detta vaknade ett intresse av att undersöka vilka faktorer som styr 

förekomsten av eller bristen på handledning. 

I undersökningen ingår frågor om vad specialpedagogerna menar med handledning, deras syn 

på denna, vikten av samt möjligheter och hinder med handledning. Det är önskvärt att 

resultatet av undersökningen kan ge signaler om hur förekomsten eller bristen ser ut samt vad 

eller vilka faktorer som styr specialpedagogens uppdrag handledning.   

1.3 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de 

olika skolverksamheterna. 

Frågeställningarna är: 

 Hur vanligt förekommande är det med specialpedagogisk handledning i de olika 

skolverksamheterna? 

 Vad anses vara möjligheter och hinder med handledning? 

 Vilka faktorer och förutsättningar styr förekomsten av eller bristen på handledning? 

 Hur önskvärt är det med handledning ute i verksamheterna? 

1.4 Studiens avgränsning 
Undersökningen vänder sig enbart till de som i sin tjänst är anställda som specialpedagoger 

samt till deras chefer, det vill säga rektorer samt förskolechefer. Medvetet har inte 

speciallärare, som även de har handledning i sin tjänst, inbjudits att delta i studien. Dock 

förekommer någon speciallärare bland respondenterna på grund av sin anställning som 

kombinerad specialpedagog och speciallärare. Däremot ingår alla skolformer från förskola till 

gymnasieskola samt särskola på grund av att det är flera som delar tjänst, men betoningen i 

resultatet ligger på förskola samt grundskola. De tre kommuner som har valts ut till 

undersökningsområde blev aktuella på grund av möjligheten att hos dessa tre få tillgång till 

mailadresser på ett skyndsamt sätt. 

1.5 Studiens upplägg 
Inledningsvis berättas om specialpedagogisk handledning samt hur intresset inför studien 

väcktes. Litteraturdelen behandlar styrdokument, tidigare forskning med inriktning på 
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specialpedagogisk handledning, specialpedagogens roll samt även speciallärarens och 

ledningens roll i verksamheterna. 

I teoridelen ges en kort presentation av de olika perspektiv som utgör ansatsen för tolkningen 

av resultatet, sociokulturellt samt relationellt perspektiv. Även professionsteori samt 

ramfaktorteori har använts för att förklara tolkningen av det framkomna resultatet. 

Metoddelen beskriver vad som studerats, hur studien har genomförts samt hur resultatet har 

bearbetats. Studiens tillförlitlighet diskuteras, dessutom görs etiska ställningstaganden. 

Resultatet presenteras delvis med hjälp av stapeldiagram hämtade från enkäten för att 

tydligare visa på likheter eller skillnader i svaren hos de båda svarskategorierna 

specialpedagoger samt rektorer och förskolechefer. Direkt efter resultatet görs en 

sammanfattning samt en teoretisk tolkning av det som framgått i svaren. Avslutningsvis 

diskuteras resultatet samt analysen i förhållande till tidigare forskning. Därefter ges förslag till 

fortsatt forskning med utgång från de resultat som framkommit. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

Inledningsvis ges en kortfattad genomgång av olika styrdokument därefter behandlas tidigare 

forskning som uppfattas som relevant för att kunna analysera av det resultat studiens 

undersökning gett. Litteraturen har valts ut genom återkommande besök på bibliotek och 

inläsning av flera tidigare gjorda undersökningar i ämnet handledning i pedagogisk 

verksamhet. Dessutom har den litteratur som ingått i utbildningen till specialpedagog vid 

Kristianstad Högskola samt litteraturtips i Lärarförbundets tidningar varit till hjälp i sökandet 

av information. Avsnittet tidigare forskning indelas med början i specialpedagogikens historia 

i skolan när det gäller samtal och handledningssamtal. Därpå följer olika specialpedagogiska 

perspektiv samt synen på begreppet handledning och dess syfte. Handledningens kompetens 

samt utvecklingen av handledarrollen har behandlats var för sig och därefter följer de olika 

roller som specialpedagoger, speciallärare samt skolledning har. Avslutningsvis redovisas 

ledningens och samhällets syn på handledande samtal. 

2.1 Styrdokument 

De nationella styrdokumenten, som bland annat skollagen, läroplaner samt kursplaner, visar 

att verksamheten ska utgå från varje barn. Några av dessa förklaras närmare nedan:  

Grundskoleförordningen (SFS, 1994: 1194, § 5) beskriver att särskilt stöd ska ges till elever 

med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass 

eller grupp eleven tillhör, men om det finns särskilda skäl kan detta i stället ges i en särskild 

undervisningsgrupp. Läroplansbetänkandet – att erövra omvärlden (SOU 1997: 157) visar på 

betydelsen av att pedagogen i förskolan blir en reflekterande praktiker som tillsammans i 

arbetslaget ger kontinuerlig och kritisk diskussion kring verksamheten. Här hänvisas till 

pedagogisk handledning som ett användbart redskap.  

I Socialstyrelsens utredning (SOU 1999: 63) står det skrivet att specialpedagogiken är till för 

elever, pedagoger samt för skolans organisation. Specialpedagogen har som uppgift att stötta 

arbetslag samt att ansvara för att utforma åtgärdsprogram. Specialpedagogen ska analysera 

barnens svårigheter och behov utifrån ett objektivt förhållningssätt för att hitta de bästa 

förutsättningar samt lösningar som skolan kan erbjuda eleven för fortsatt positiv utveckling. 

Med andra ord ska specialpedagogiken vara till hjälp då den allmänna pedagogiken inte är 

tillräcklig.  

I Lgr 11 står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11, s. 14). Riktlinjerna 

är att skolan ska ”uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för 

att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Lgr 11, s. 14).  

Lpfö 98 säger: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar… Förskolan ska vara ett stöd för familjerna 

och deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande… Den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar” (Lpfö 98 reviderad 2010, s. 5). 

Formuleringarna om specialpedagogens handledande funktion har varierat i de officiella 

dokumenten under 1900-talet och förskjutits från handledning till kvalificerat 

samtalspartnerskap. I de tidiga olika officiella dokumenten saknas en precisering av 
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handledningsbegreppet. I läs- och skrivkommitténs slutbetänkande beskrivs följande: ”Den 

specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen ska ge beredskap och kompetens för – 

handledande, vägledande, rådgivande och konsultativa arbetsuppgifter i pedagogiska frågor” 

(SOU 1997:108, s. 58). Två år senare beskrivs i Lärarutbildningskommitténs förslag att 

specialpedagogen ska ”utgöra en kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kollegor, elever, 

föräldrar i pedagogiska frågor” (SOU, 1999:63, s. 280).  

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter och 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1996) är konventioner som vi i Sverige har 

förbundit oss att följa. Dessa konventioner visar att alla barn har rätt till att inkluderas i det 

ordinarie skolsystemet. Förenklat innebär inkluderingsbegreppet att skolan ska anpassas till de 

elever som finns i verksamheten istället för det omvända (Asp-Onsjö, 2006). Det är enligt 

skollag, skolförordningar, läroplaner och kursplaner skolans uppgift att utforma en likvärdig 

undervisning där alla elevers individualitet befrämjas (Lpo 94).  

Enligt Högskoleverket (hsv.se) beskrivs specialpedagogens arbete som ett arbete för barn och 

elever, som fokuserar på att avhjälpa strukturella hinder för elevernas inlärning. Detta kan 

jämföras med beskrivning av speciallärarens arbete som arbetar med barn och elever, med 

fokus på att avhjälpa individuella brister hos enskilda elever. Högskoleverket hänvisar till en 

undersökning som visar att flera kommuner indikerar ett behov av att öka det konsultativa 

arbetssättet. Det framkommer även att detta konsultativa arbetssätt kommer att vara vanligast 

i förskolan och grundskolans tidigare år. ”Det är samtidigt Högskoleverkets bestämda 

uppfattning att vissa kompetenser som endast finns framskrivna i specialpedagogexamen är en 

förutsättning för att utveckla goda lärmiljöer för alla barn och elever” (hsv.se, s. 5). 

I Skolinspektionens granskning (2012) framhålls att det är allvarligt att cheferna i de olika 

verksamheterna inte till fullo utvecklar det specialpedagogiska arbetet. I skollagen klargörs 

det mycket tydligt att det är chefernas ansvar att se till att undervisningen och elevhälsans 

verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp som behövs. Det 

framkommer vidare att specialpedagogikens roll i den lokala verksamheten är otydlig samt att 

roller, ansvar och strukturer över verksamheternas specialpedagogiska kompetenser är oklara. 

”Rådgivning och information från personer med olika specialpedagogiska kompetenser kan 

ge möjlighet till fortlöpande omprioriteringar på skolan för att utveckla goda lär miljöer. Detta 

kan innefatta relevanta pedagogiska och organisatoriska förändringar på såväl individ-, grupp- 

som skolnivå” (Skolinspektionen, 2012, s. 31). Skolinspektionen anser även att 

specialpedagoger och speciallärares kompetenser i större utsträckning borde utnyttjas i 

kvalitetsarbetet av cheferna i de lokala verksamheterna. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Specialpedagogikens historia 

Specialpedagogiken har en relativt kort historia i Sverige. Persson (2007a) berättar om 

framväxten av specialpedagogik i svensk skola, där specialpedagogiken var en del i den 

svenska skolans demokratiseringsprocess. Från att ha arbetat med särlösningar för barn i 

behov av särskilt stöd till att förorda integrering. Under 90-talet drogs den specialpedagogiska 

verksamheten ned med närmare 30 procent. Effekten av detta är att många skolor även idag 

saknar specialpedagogisk kompetens, vilket innebär att elever med behov att särskilt stöd inte 

får den hjälp de är berättigade till (Persson, 2007b). Dessutom krävs idag ofta en diagnos för 

att få de resurser som behövs till elever med svårigheter i skolan (Persson, 1998). Detta leder 

till att problemen individualiseras istället för att se att problemen kan ha många olika orsaker 
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som både kan handla om individen, samspelet samt miljön (Persson, 2007b). Ahlberg (2007) 

anser att det är forskningen inom det individinriktade perspektivet som har fått genomslag i 

skolans verksamhet eftersom elevers svårigheter vanligtvis förklaras genom den enskilde 

individens avvikelse från normen. Hon påpekar att det har utvecklats psykologiska 

testmetoder och diagnosinstrument som i stor utsträckning används för att diagnostisera elever 

och möjliggör sortering och avskiljning.  

Persson (1998) redovisar i en av sina studier att det är det kategoriska perspektivet som än i 

dag dominerar den specialpedagogiska verksamheten. Samtidigt ställer han sig frågan varför 

förskjutningen mot ett relationellt perspektiv, trots forskningsresultat, går så långsamt ute i 

verksamheterna. Enligt Ahlberg (2007) tycks det existera en klyfta mellan ideologi och 

praktik. Detta gör att målsättningen med inkluderande utbildning inte fått någon fast 

förankring i den dagliga verksamheten i grundskolan. 

Specialpedagogik handlar om frågor som differentiering, individualisering, undervisning samt 

lärande. Persson (2007a) påtalar vikten av att specialpedagogiken inte bara får bli 

handikappvetenskap respektive utbildningssociologi eller didaktik. Han menar vidare att alla 

dessa delar måste rymmas inom ämnets ram. Risken är, enligt honom, kanske störst att man 

tappar det sociologiska perspektivet eftersom det psykologiska och individinriktade har varit 

dominerande inom specialpedagogiken. I boken Elevers olikheter (Persson, 2007b) görs en 

definition av specialpedagogik som lyder: ”Kunskapsområde med rötter i den pedagogiska 

disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att 

den vanliga pedagogiken inte räcker till” (a.a., s.12). Han menar vidare att specialpedagogik 

skall fungera välgörande för individen så att symtomen för individen minskar om de inte kan 

elimineras helt. Målet är att göra livet i samhället så drägligt som möjligt för den avvikande 

genom lämplig behandling i verksamheten.  

Lärarutbildningskommitténs betänkande är att ”en av specialpedagogikens mest angelägna 

uppgifter är att bidra till att personal i skola och förskola kan möta den naturliga variationen 

av elevers olikheter” (SOU 1999:63, s. 193).  Hela skolan ansvarar för att hantera mångfald 

och olikheter samt att möta elever i svårigheter som är relaterat till såväl det pedagogiska som 

det specialpedagogiska kunskapsområdet (Ahlberg, 2007). Målsättningen med ’En skola för 

alla’ är att alla elever skall få möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en 

inkluderande miljö (Persson, 2007b). 

2.2.2 Specialpedagogiska perspektiv  

2.2.2.1 Perspektiv på individ eller miljö 

När det gäller specialpedagogik som en integrerad del i pedagogiken poängterar forskningen 

betydelsen av tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt för att komma åt komplexiteten i de 

olika områdena (Assarsson, 2009). Ahlberg (2007) talar om tre skilda perspektiv inom 

specialpedagogiken som kan kopplas till vetenskapliga discipliner. Det första karakteriseras 

av att elevers svårigheter studeras med utgångspunkt i enskilda eller grupper av elever, det 

medicinskt-psykologiska perspektivet. I det andra fokuseras skolan som institutionell 

verksamhet, organisations–perspektivet. Inom det tredje ses skolan som beroende av 

ideologiska och politiska ställningstaganden, det sociologiska perspektivet. Hon förklarar 

vidare att samtliga perspektiv är alltför förenklade för att beskriva och förklara de svårigheter 

som elever kan möta i skolan. Enligt olika forskare görs en indelning i ett kategoriskt och ett 

relationellt perspektiv där det kategoriska perspektivet karakteriseras av att elever 

kategoriseras utifrån ett normalitetstänkande och utsätts utifrån detta för särskilda åtgärder. I 

det relationella perspektivet utgår man från elever i svårigheter istället för elever med 
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svårigheter. Här ligger fokus på samspelet mellan individ och omgivning. Specialpedagogiken 

bör som en konsekvens av detta handla om att studera och analysera samspelet mellan individ 

och miljö på individ-, grupp-, organisations- samt samhällsnivå (Ahlberg, 2007). Forskarna 

menar att det är nödvändigt att förena olika perspektiv om det ska vara möjligt att utveckla en 

relativ syn på svårigheter, som innebär att svårigheter relateras till samspelet mellan 

individens förutsättningar och till omgivningens krav. Vidare anses att det handlar om att 

utveckla en mångfald teorier och perspektiv med relevans för olika kunskapsobjekt inom det 

specialpedagogiska kunskapsområdet (a.a.).  

Persson (2007b) utvecklade i sin forskning de två motsatta perspektiven, det relationella 

respektive samt det kategoriska perspektivet. Det kategoriska perspektivet utgår från att 

svårigheter i skolarbetet beror på eleven själv, medan det relationella perspektivet ser elevens 

skolsvårigheter relaterat till relationer samt till samspelet däremellan. Författaren menar att 

man ser hur svårigheter uppstår i mötet mellan olika delar av uppväxt- och 

undervisningsmiljön, med hjälp av det relationella perspektivet. Detta perspektivs främsta 

bidrag är, enligt honom, att olika anpassningar av undervisningen görs utifrån elevens 

svårigheter, jämfört med det kategoriska perspektivet som mer traditionellt utgår från de 

diagnoser som sätts utifrån elevers svårigheter. Persson (2007b) ser det kategoriska 

perspektivet som det dominerande, men menar att intresset för det relationella perspektivet 

ökar samt att dessa perspektiv kompletterar och är beroende av varandra för att upptäcka 

barns svårigheter.  

Enligt Nilholm (2007) finns det tre perspektiv: det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet. Det kritiska perspektivet anser Nilholm som ett sätt att ta avstånd från 

beskrivningar av normalitet och olika kategoriseringar. Författaren beskriver det kategoriska 

perspektivet som kompensatoriskt där han menar att de specialpedagogiska åtgärderna både är 

underordnade de psykologiska och medicinska rönen, samt anpassade efter dessa. Han anser 

vidare att det relationella perspektivet beskrivs som det perspektiv där sociala faktorer 

förklarar varför skolproblem uppstår medan det kategoriska perspektivet beskrivs som det 

medicinsk-psykologiska paradigmet (Nilholm, 2005). Utgångspunkterna för 

dilemmaperspektivet är de dilemman som uppstår när skolans ideologiska uppdrag 

konfronteras i den dagliga verksamheten.  Det beskrivs som att man ska ge alla barn samma 

sak, samtidigt som man måste anpassa sig till alla barns olikheter (Nilholm, 2006). Dilemmat 

är att både sträva mot ’En skola för alla’ och att anpassa till olikheter, vilket även återfinns 

hos andra forskare bland annat hos Clark, Dyson och Millward (1998). Socialstyrelsens 

utredning (SOU 2003: 35) beskriver hur begreppet ’En skola för alla’ också betyder att alla 

elever ska bli sedda och bemötta, att alla elevers erfarenhet får utrymme samt att alla elever 

får en undervisning som tillgodoser deras behov. Även Socialstyrelsens utredning (SOU 

1999: 63) anser att specialpedagogik som kunskapsområde och forsknings-disciplin, och 

specialpedagogiska åtgärder är nära kopplade till och beroende av utbildnings-politiska 

intentioner och beslut som till exempel ’En skola för alla’. 

I Skolverkets allmänna råd (2008) framgår att begreppet ’barn i behov av stöd’ inte syftar på 

någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i 

förskolan och skolan. Några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela 

förskole- och skoltiden. Barns behov av särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i, 

vilket betyder att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. I detta 

dokument betonas även en generellt god kvalitet som en viktig insats för många barn, medan 

det för andra kan vara nödvändigt med särskilda stödinsatser till barnet eller eleven som ett 

komplement. Ahlberg (2009) beskriver hur det medicinsk-psykologiska forskningsintresset 

kritiserats på grund av en alltför ensidig inriktning mot individen och därför kompletterats 
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med andra perspektiv med kopplingar mot sociologin. Ahlberg menar att många forskare ser 

det som avgörande för hur arbetet i skolan tar form mer än graden av elevens svårigheter. 

Föregångare i detta är Emanuelsson (2006) och Tideman (1998). Emanuelsson anser att ’En 

skola för alla’ mer eller mindre är på väg att försvinna, eftersom dilemmat att både ge elever 

en likvärdig utbildning och att samtidigt anpassa undervisningen gör det till ett omöjligt 

uppdrag. Tideman (1998) skriver att det fortfarande är vanligast att man löser en elevs 

svårigheter genom att ge enskild undervisning eller undervisning i en liten grupp, specialklass 

eller särskoleklass. Genom dessa lösningar, anser författaren, att man alltför ofta utgår från 

elevens svårigheter istället för att ifrågasätta omgivningen, som exempelvis 

klassrumsundervisningen. Tideman, Rosenqvist, Landsheim, Ragnagården och Jacobsson 

(2005) menar att skolan kommit att bli alltför diagnostiserande och ett sätt för skolan att 

komma undan skolans ansvar för barn som inte når målen, vilket har lett till att barn i 

svårigheter har placerats i särskolan. Detta anser även Alm och Nilholm (2012), Persson och 

Persson (2012) samt Nilholm och Göransson (2013) som menar att det fortfarande inte skett 

någon större förändring i skolan när det gäller att införa ett inkluderat arbetssätt samt 

förändringar i klassrumsmiljön för elever i behov av särskilt stöd. 

Inom specialpedagogik finns en samsyn hos ledande forskare, att utveckling och lärande sker 

på olika nivåer i ett samspel mellan flera faktorer från individ till samhällsnivå (Nilholm, 

2007). I forskning finns exempel på olika sätt att ge elever särskilt stöd eller att förebygga 

behov av särskilt stöd. Forskarna menar att det konkreta arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd inte har uppmärksammats tillräckligt. De anser att det är i handlingar som professioner 

uttrycker sitt yrkeskunnande samt sina attityder, vilket innebär att det är av stor vikt att 

reflektera över hur sådant handlande bäst kan gestaltas. Detta för att reflektera över sitt eget 

sätt att möta elever i behov av särskilt stöd samt hur lärare i skolan kan undvika att elever blir 

i behov av särskilt stöd (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2012).   

2.2.2.2 Perspektiv på lärande 

Ett annat inflytelserikt perspektiv idag, är det sociokulturella perspektivet, vilket utgår från 

Vygotskys (1995) tankar som Säljö (2000) menar är ett sätt att förstå lärande. Detta perspektiv 

finns genom våra läroplaner i skolans vardag där det fått stort inflytande. Lärande och under-

visning ses nu, enligt Säljö, som de mekanismer genom vilka människor tar till sig kunskap 

och färdigheter och genom vilka de utvecklas. Författaren beskriver hur Vygotsky anser att 

människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring och att vi därför alltid har 

möjlighet att ta över och ta till oss - appropriera - kunskaper från våra medmänniskor i 

samspelssituationer. Människors utveckling och lärande kan beskrivas utifrån begreppet ’vår 

närmaste utvecklingszon’ vilket Säljö menar att Vygotsky beskriver som avståndet mellan vad 

en individ kan prestera ensam och utan stöd samt även vad man kan prestera under en vuxens 

ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater. Enligt författaren finns den 

grundläggande analysenheten i en sociokulturell tradition. Han anser att människors 

handlingar utgår från den sociala verklighet där individen finns samt att den påverkar 

individen genom de egna kunskaperna och erfarenheterna, genom det medvetna eller 

omedvetna i hur omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet. 

Internalisering innebär att vi förändras som individer i såväl termer av vårt intellekt och i 

kommunikation som när det gäller behärskning av praktik, medan intersubjektivitet innebär 

att man i samtal möts i varandras perspektiv, vilket möjliggör en gemensam förståelse. 

Genom ovanstående idéer kan man se att det sociokulturella perspektivet blivit ett perspektiv 

som passar in i det specialpedagogiska tänkandet (Säljö, a.a.). Forskare menar att den 

viktigaste källan till att utveckla eget lärande sker i samarbete med kollegor (Larsson, 2004). 

Daniels, Creese & Norwich (2000) beskriver i TST (Teacher Support Team) hur lärare delar 

med sig av sina metoder till varandra, där de utifrån sina lärarkollegors åsikter och 
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erfarenheter utformar en egen strategi. Lärarkollegorna tar enligt Larsson (2004) hjälp av 

varandra till att lösa svåra uppgifter då de uppfattar varandra som resurser för det egna 

lärandet. Författaren menar vidare att det finns villkor för det egna lärandet där ett av 

villkoren är att synliggöra erfarenheter och kompetenser för varandra genom samtal eller 

handlingar.  Ett annat villkor är att det som synliggörs måste uppfattas som en tillgänglig 

resurs för det egna lärandet. Det är sedan, enligt författaren, de enskildas erfarenheter och 

kompetenser som ska spridas, delas med andra och samordnas i ett organisatoriskt lärande 

vilket blir en organisatorisk kompetens genom att integrera det individuella lärandet i 

organisationen. Det är av stor vikt att lärarna är disciplinerade och håller sig till det som 

beslutats genom att skapa ömsesidig kontroll, behålla handlingsmönster som har utvecklats 

samt att bevara ett enhetligt arbetssätt (Larsson, 2004).  

 
2.2.2.3 Helhetsperspektivgenom handledning 

Gjems (2007) anser att handledning syftar till att nå helhetsperspektiv genom att se sambandet 

mellan den fråga man behandlar och de personer som påverkas. Författaren anser att det är 

viktigt att titta på de påverkansfaktorer deltagarna utsätts för av kollegor och yttre 

förhållanden. Hon menar att barnen förändras när pedagogerna förändrar sitt samspel runt 

barnen. En trygg personalgrupp ger trygga barn och trygga barn utvecklas bättre eftersom 

trygghet är en förutsättning för allt lärande. Vidare visar forskning att samspel, 

kommunikation och delaktighet är viktiga aspekter i allt lärande (Ahlberg, 2009). Som 

tidigare nämnts anser även Säljö (2000) att mänskliga handlingar är situerade i sociala 

praktiker där individen handlar utifrån den egna kunskapen, den egna förståelsen och vad man 

uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt. Även Hattie (2012) och Holmqvist 

(2006) instämmer i detta.  

2.2.3 Handledning  

Begreppet handledning kan uppfattas som mångtydigt, vilket gör att ordet kan tolkas som 

bland annat reflekterande samtal, rådgivande samtal, korridorsamtal, spontansamtal och 

konsultation. Reflekterande samtal innebär att samtalets deltagare får möjlighet att utveckla 

ett kritiskt tänkande om den egna praktiken (Persson, 2007) och rådgivande samtal är precis 

vad det heter. Korridorsamtal och spontansamtal innebär ej bokade, snabba möten med 

specialpedagogen (Bladini, 2012; Killén, 2008). Konsultation utgår från ett specifikt problem 

(Killén, 2008; Steinberg, 2011). 

2.2.3.1 Forskares beskrivningar av begreppet handledning 

Definition av vad ordet handleda innebär är att leda, undervisa, ge råd – anvisningar – 

föreskrifter, visa, vägleda, hjälpa, lära ut, sätta någon in i, instruera i – om, orientera någon i – 

om, initiera och introducera (Strömberg, 2000). Enligt Nationalencyklopedin är det ett 

pedagogiskt stöd som ges kontinuerligt under utbildning eller praktik, även som stöd för att 

bevara och vidareutveckla yrkeskunnandet. Syftet med handledning är att ha en stödjande 

funktion, motverka stress samt att underlätta och ha en stödjande funktion vid etiska 

dilemman och vid svåra situationer (www.ne.se). Enligt Persson (2013) är bestämningen av 

handledningsbegreppet ytterst beroende av sammanhanget, det vill säga vad handledningen 

ska leda till samt vilken funktion handledningen har. 

Handledning har en lång tradition – ”Redan de gamla grekerna …” – från klyschan till 

Sokrates, den grekiske filosofen, vilken presenteras av Lindö (1996) som beskriver hur 

Sokrates försöker leda människor till klarare insikt i filosofiska frågor genom samtal och 

diskussioner. Danielsson och Liljeroth (1996) menar att handledning tidigare främst gällt 

psykologiska områden, men att det genom spridning till andra verksamheter har förändrats till 
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sin karaktär. Genom handledning ger specialpedagogen pedagoger möjlighet att öka sin 

förmåga att utvecklas i förståelsen av mötet (Mollberger, 2006). I handledning möter 

pedagogerna nya perspektiv och synsätt som förändrar deras syn på verksamheten och ger nya 

synvinklar. Handledning syftar dels till att ta vara på möjligheter eller insikter som medel i sitt 

arbete, dels till att bearbeta hinder som verkar blockerande i arbetet med verksamheten 

(Danielsson & Liljeroth, 1996).  

Handal och Lauvås (2001) beskriver handledning som ett sätt att nå nya perspektiv med hjälp 

av handledaren. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) ser handledning som ett svar på 

skolans förändringsarbete samt utvecklingsarbete under 1990-talet där de menar att tidigare 

studiedagar alltmer ersatts av handledning som en sorts kompetensutveckling. Även Bladini 

(2004); Kroksmark (2007); Nisser (2009) ; Normell (2004) samt Persson och Rönnerman 

(2011) hävdar att det blivit allt vanligare att skolans personal efterfrågar handledning.  

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) anser att handledning kan fokusera antingen 

tänkandet om den egna praktiken som kan leda till ökad förståelse av densamma eller 

handlingar som i praktiken prövas och omprövas för att leda till förändringar och 

förbättringar. De ser även handledning som kompetensutveckling. Såväl Bladini (2004, 2012); 

Hammarström-Lewenhagen (2006); Handal och Lauvås (2001); Kroksmark (2007) som 

Nisser (2009) menar att handledning står för en viktig och professionell utveckling av 

individer och grupper samt att detta även ger effekt på verksamheten. Kroksmark (2007) 

menar att verksamhetsinriktad handledning utgår från ett särskilt behov i verksamheten, där 

innehållet i handledningssamtalen är förutbestämt och handledningen är obligatorisk för 

deltagarna. Denna handledning ser författarna utifrån ett ledarskapsperspektiv eftersom dessa 

samtal då är styrda utifrån organisationens behov. Denna uppfattning delas av flera nämnda 

författare. Killén (2008) ger uttryck för att en allt större insikt om nödvändigheten måste ske 

genom att investera i fortsatt professionell utveckling efter utbildning där handledning bör ha 

en central roll. Hon menar vidare att det är nödvändigt för att kunna göra teorin användbar till 

hjälp för den handledde att hantera arbetets känslomässiga belastning samt för att utveckla 

professionella etiska hållningar, eftersom det är i praktiken som våra attityder och färdigheter 

utmanas. Enligt Rönnerman (2007) anses samtalet i handledningen ge pedagogerna en ökad 

medvetenhet. 

Handledning är enligt Gjems (2007) en lärandeprocess som sker mellan två eller flera 

personer i syfte att skapa mening, ny förståelse och möjliga handlingsalternativ i 

yrkessammanhang. Det är de olika deltagarnas personliga presentation av ämnen från 

yrkesområdet som utgör handledningens innehåll, som står i fokus för handledningen, i 

meningsskapande dialoger. Det är i dessa meningsskapande dialoger som försiggår mellan 

alla deltagarna i handledningssamtalet en av de handleddas ämne som får allas 

uppmärksamhet. Gjems anser vidare den handledde även är i behov av att ha relationer till 

olika verktyg såsom metoder, material samt rutiner.  

Skagen (2007) menar att den vanligaste handledningssituationen är den där man samtalar två 

och två eller samtal i grupp. Handledningssamtalen är i viss mån är formaliserade genom ett 

avtal om tid och plats där även kontexten har stort inflytande på dagordningen. Författaren 

betonar reflektionen som handledningens mål och mening och menar vidare att strävan efter 

självförverkligande aldrig tar slut, vilket gör att handledning kan vara i evighet. Samtidigt 

påpekar han att handledningslitteraturen är normativt präglad, exempelvis rekommenderas 

såväl direkt som indirekt förhållningssätt i handledarrollen, samt att det pågår projekt i jakten 

på den goda handledning som skapar lärande och utveckling. Enligt Handal (2007) bör den 
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reflekterande handledningen förespråkas av en diskurspräglad samtalsform där ingen makt 

utövas, där det råder jämlikhet samt att det bättre argumentet betonas.  

2.2.3.2 Handledning som möjlighet till reflektion 

Specialpedagogens handledande funktion kan enligt Bladini (2004, 2012) ses som en form för 

styrning av den specialpedagogiska verksamheten, där specialpedagogen i form av handledare 

kan vara expert på den problematiska skolsituationen eller på att föra samtal utifrån 

problematiska skolsituationer. Bladini (2004, 2012) har i sin studie av handledningssamtal 

påvisat att samtalen föreföll ha både en inriktning mot att finna lösningar samt mot att vidga 

synen på specialpedagogisk verksamhet. Hon menar vidare att handledning är ett rum för 

reflektion, där hon styr samtalet genom sitt delgivande av sin expertkunskap genom att ge råd 

eller genom att styra samtalet att stimulera den handleddes tänkande om sina beskrivna 

svårigheter, genom att ställa perspektivutvidgande frågor. Dessa samtal betraktas som arenor 

för meningsskapande samtal av pedagogers svårigheter i deras vardagsarbete med barn. Här 

påtalar Søndenå (2007) vikten av att vända tanken tillbaka, att tömma orden på innehåll och 

sedan fylla dem igen. Vi får då en fördjupad förståelse av reflektion i pedagogisk 

handledning.  

Även Ahlberg (2007) betonar att reflektion utgör viktiga inslag i såväl handledning som i 

praktiknära forskning. Handledning kan ses som en reflektionsprocess, där handledare och 

den handledde möts i samtal kring situationer som är hämtade från egna erfarenheter i den 

egna verksamheten. En utveckling av tänkandet sker genom att man utgår från samt riktar 

uppmärksamheten mot en situation som är noga utforskad. Intentionen i dessa samtal är att 

synliggöra en kunskapsutveckling som fungerar som ett verktyg, när det gäller att förstå samt 

att hantera liknande situationer i framtiden. I de reflekterande handledningssamtalen, där 

lärarna erbjuds att reflektera över den egna praktiken, är det betydelsefullt med öppenhet samt 

flexibilitet. Lärarna måste våga ifrågasätta samt värdera sitt arbete. Helst ska reflektionen ske 

i hela arbetslaget samt med kolleger som deltar i utvecklingsarbetet. Målsättningen med detta 

är att skolan ska utvecklas till reflekterande praktik (a.a.). Enligt Steinberg (2011) ligger fokus 

på den professionella utvecklingen genom att regelbundet utbyta erfarenheter i reflekterande 

samtal med kollegor då man hjälper varandra att komma framåt, hjälp till självhjälp, samt ger 

empowerment, stärker känslan av att man har makt över sin egen arbetssituation, vilket ger 

kraft och mod att gå vidare och förverkliga sina idéer.  

2.2.3.3 Vikten av förtroendefulla relationer                            

Aspelin (2010, 2013) benämner sociala relationer som den värld som läraren och eleven 

gemensamt samverkar i. I lärarens ansvar ingår att bygga relationer. Aspelin menar att läraren 

behöver kunna bygga bra relationer av viss kvalité för att kunna stimulera elevernas framsteg. 

Enligt honom bidrar läraren till ett relationsbyggande genom att engagera sig i elevernas 

kunskapsutveckling, men vi har också ett ansvar enligt den nya lagen som innebär att vi ska se 

till att eleven vet vad som krävs för att nå målen för kunskapskraven i Lgr 11. Aspelin betonar 

att vi för att förstå människan behöver ett nytt språk. I detta språk sätts varken individer eller 

sociala strukturer i mittpunkten. ”Ett relationsspråk som inte förnekar människors ömsesidiga 

förbindelser och inte heller känslors sociala funktion” (Aspelin, 2010 s. 12). Pedagogen är 

enligt honom först och främst en medmänniska samt en vägvisare, som genom detta arbete 

har ett personligt ansvar för barns och ungas utveckling. Genom lösningsfokuserat arbete 

menar Berg och De Jong (2011) att handledning kan hjälpa många pedagoger att få fokus på 

hur man genom lösningsfokuserade samtal kan finna egna lösningar till sina problem. Genom 

detta arbete leder handledaren pedagogen till att formulera sina egna lösningar på problemen i 

samtalet. De nämner att det har väldigt stor betydelse hur handledaren lyssnar, att pedagogen 

känner att den är lyssnad på, att man visar pedagogen respekt samt att handledaren bekräftar 
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pedagogens problem. Det är viktigt att handledaren vid första tillfället får så mycket 

information som möjligt från pedagogen innan handledaren går vidare och frågar vad som 

kunde varit annorlunda samt berömmer det som pedagogen gjort bra.  Det gäller enligt 

författarna att handledaren och pedagogen har en bra relation, innan pedagogen kan öppna sig 

och vill prata om vad som skulle kunna vara annorlunda om problemen var lösta. I steg för 

steg leder handledaren pedagogen genom den samtalande processen att tillsammans bygga 

lösningar. I samtalet menar de att handledaren ska uppmuntra och ta tillvara pedagogens egen 

kompetens samt att bygga vidare på det som redan gjorts och det som fungerar för dem. Enligt 

Skagen (2007) finns det ett samband mellan humanistisk psykologi och pedagogisk 

handledning och författaren menar att den gode handledaren inte behöver utmärka sig genom 

ämneskunskaper men måste vara en person med rätt inställning. Handledare benämns som 

hela personer som är mer inriktade på känslor och empati än på ämneskunskaper. 

2.2.4 Handledningens syfte 

Forskare och praktiker inom handledningsområdet har en hög grad av samsyn kring området 

med handledning, dess mål samt dess genomförande även om det uttrycks på olika sätt. En del 

ser friheten att delta eller avstå som viktig, medan andra visar olika bilder av att den eller de 

handledda själva lyfter det de vill ta upp och att det är frivilligt, jämfört med motsatsen att 

organisationen kräver deltagande och där frågeställningarna redan är uppgjorda. Forskarnas 

gemensamma syn är tanken om utveckling samt att kunskap ska komma till stånd under 

handledningsprocessen (Bladini, 2004; Hammarström-Lewenhagen, 2006; Handal och 

Lauvås, 2001; Kroksmark, 2007; Nisser, 2009 och Åberg, 2007). Handal (2007) anser att 

syftet med reflekterande handledning är att bidra till medvetenhet om vad denna praktik 

ideologiskt representerar samt vilka kunskaper, erfarenheter och värderingar den bygger på. 

Han menar vidare att en handledare behöver vara både guru och kritisk vän, att handledaren 

har kompetensen inom båda områdena.  

Rönnerman (2007) menar att det är angeläget att betona att handledningen inte motsvaras av 

de förmodade förväntningarna som ofta uttalas. Exempelvis att handledaren ska vara en 

idébank med konkreta och praktiska förslag på åtgärder samt att vara en mini-föreläsare att 

lyssna till. Vidare anser hon att handledning snarare bygger på deltagarnas egen aktivitet, i 

diskussion av erfarenheter samt utprövandet i verksamheten. Det gäller enligt henne att var 

och en förbereder sig inför handledningstillfället för att kunna presentera någon handling för 

gruppen. Det handlar om att aktivt lyssna till andras berättelser, ställa frågor till den 

berättande, ställa motfrågor och utmana förgivet-taganden. Hon betonar att det också handlar 

om att kunna koppla till etik och värderingar för att nya handlingar ska bereda väg för ny 

kunskap. I hennes forskning visar det sig att handledningen haft stor betydelse för att lärarna 

ska upptäcka sina egna tankar, få tankar och handlingar prövade mot kollegornas erfarenheter 

i diskussioner samt att utmanas av teorier, vilket har bidragit till en ökad självkänsla och en 

medvetenhet i arbetet. Rönnerman (2007) menar att pedagogerna betonar att det inte är 

handledaren som kommer med svaren utan handledaren är av betydelse för att insikten ska 

uppnås. Pedagogerna menar att det är de frågor som handledaren ställer som gör att de får 

tänka till och att de därigenom ser hur saker hänger samman eller ser saker på ett nytt sätt. 

Rönnerman refererar vidare till andra forskare som pekar på att just samverkan med 

högskolan har bidragit till en dialog med någon som kommer utifrån, vilket har varit av stor 

vikt i arbetet med att sätta ord på vardagsarbetet. Dessutom menar hon att studier visar att 

lärare är väldigt positiva till just denna form av kompetensutvecklingsform eftersom den kan 

kopplas samman med individens egen utveckling samt utvecklingen av yrkets kunskapsbas.  

Flera forskare menar att betydelsen av lärarsamarbete för att utveckla och förändra 

verksamheten i skolan betraktas näst intill som en självklarhet både i Sverige och 
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internationellt. Samarbetet som åsyftas är den direkta undervisningssituationen och i ännu 

högre grad samarbetet runt utformningen av verksamheten som en form av kontinuerlig 

fortbildning, vilken ibland kallas för kollegial kompetensutveckling, verksamhetsanknutna 

samtal, reflekterande samtal, pedagogiska samtal och liknande (Bladini, 2012, Alm & 

Nilholm, 2012).   

2.2.4.1 Grupphandledning 

Grupphandledning syftar till att etablera gemensamma möjligheter att upptäcka och förändra 

något och de som deltar i handledningen gör det på olika villkor och utan på förhand i detalj 

uppställda och bestämda mål (Kroksmark, 2007). Ahlberg (2007) anser att för att samtal ska 

betraktas som handledning ska de ingå i en professionellt präglad utbildning eller yrkespraktik 

och knyta an till yrkesutövarens egen verksamhet. Den ska även bedrivas i samtalsform som 

präglas av reflektion över praxis och som är frikopplad från handlingstvånget (a.a.). 

Grupphandledning är en förändringsprocess huvudsakligen i egna verklighetsuppfattningar 

men även en utveckling av insikter i hur det egna lärandet går till och i hur andra människor 

organiserar sin tillvaro (Kroksmark, 2007). Den ska enligt författaren syfta till att frigöra 

skillnader. Postmodern handledning förutsätter att ingen på förhand kan göra anspråk på att ha 

kunskapsöverläge. När det gäller kunskapsförmedling under handledning går meningarna isär 

om detta är tillrådligt eller inte. Killén (2008) anser att det beror på var den handledde 

befinner sig i sin professionella utveckling samt på det kontrakt som ingåtts mellan 

handledaren och den handledde om det är lämpligt eller ej. Hon påpekar även att en fråga som 

såväl handledare som handledd måste ställa sig är huruvida det är kunskap som saknas eller 

hjälp att använda den som behövs. Författaren betonar att direkt förmedling av kunskaper 

helst bara bör ske när den handleddes egna kunskaper och dennes förmåga till systematiskt 

tänkande inte har gett resultat. Handledning har alltid som yttersta syfte att utveckla 

människor (Kroksmark, 2007). Det ger dessutom, enligt Åberg (2007), tydliga konstaterade 

förändringar på såväl organisations- som grupp- och individnivå. Hon anser vidare att 

utvecklad kunskap om syften, val av handledare, modeller, metoder samt om vilka 

kvalifikationer som handledningen förstärker kan ge handledningsverksamheten bättre 

chanser att utvecklas till det kraftfulla medel för skolutveckling, pedagogisk utveckling, 

problemhantering, grupputveckling och personlig utveckling som den åsyftar och kan vara. 

Dessutom anser Åberg (2009) att handledning bidrar till att bilda ett gemensamt språk och 

gemensamma referensramar. 

2.2.4.2 Enskild handledning 

Enskild handledning är, av olika anledningar, inte lika vanligt förekommande i 

skolverksamheterna som grupphandledning (Näslund, 2007). Den primära målsättningen är, 

för såväl enskild handledning som grupphandledning, professionell utveckling. Detta bör, 

enligt Killén (2008), skiljas från konsultation som utgår från ett specifikt problem. Hon 

betonar även att de två olika processerna har den andres primära målsättning som sin 

sekundära. Killén anser även, precis som Bladini (2004, 2012), att handledning är en 

nödvändig förutsättning för professionell utveckling samt att den ”förebygger utvecklingen av 

mindre ändamålsenliga överlevnadsstrategier och utbrändhet” (2008, s. 27). Enligt Thornberg 

(2006) är självreglering en förutsättning för att man ska kunna fungera som människa i 

samhället och i relation till andra människor.  

Det är även, enligt Killén (2008), viktigt att skilja på handledning och terapi. Handledning 

handlar om känslor som praktiken har utlöst. Terapi handlar om det egna livet och den egna 

utvecklingen och ska inte behandlas inom specialpedagogens uppdrag handledning. 

Handledning är en lärandeprocess som försiggår mellan två eller flera personer i syfte att 

skapa mening, ny förståelse och möjliga handlingsalternativ i yrkessammanhang (Ahlberg, 
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2009; Gjems, 2007). Problemfokusering bör bytas ut mot fokusering på den handleddes egna 

styrkor (Berg & De Jong, 2011) och ett klimat där reflektioner uppmuntras bör skapas under 

samtalen. Detta klimat främjas av goda relationer (Andersen, 2011; Aspelin, 2010; Handal, 

2007; Killén, 2008; Kroksmark, 2007; Nisser, 2009). Det är viktigt att inse att vars och ens 

sanning upplevs utifrån vars och ens bakgrund och referensramar (Nisser, 2009). En tänkvärd 

tanke i handledningssituationen är om det är kunskap som saknas hos den handledde eller 

hjälp att använda den som behövs. 

Enligt Steinberg (2011) handlar handledning om två saker – att få ett övergripande perspektiv 

på det som händer samt att komma på det specifika som behöver förändras eller utvecklas. 

Syftet är att främja yrkesutveckling och ökad professionalism, fokus ligger på hur man kan bli 

bättre på det man gör. I detta uttalande gör författaren ingen skillnad mellan enskild 

handledning och grupphandledning. 

2.2.5 Handledarens kompetens 

I det ögonblick som handledarkompetensen blir teoretiskt medveten är den också grundad i 

forskning, det vill säga systematiska studier av något slag (Kroksmark, 2007). 

Handledarkompetensen blir då teoretisk – medveten – och möjlig att beskriva och kritisera. 

För detta krävs, enligt författaren, filosofisk kompetens och erfarenhet. Vidare anser 

Kroksmark (2007) att all kunskapsutveckling kräver kritik och reflektion, kritik och reflektion 

kräver i sin tur distansering, något som sammanfaller med Ahlbergs (2007) åsikter. Detta 

innebär att kunna granska sin egen kunskapsbildning utifrån samt förstå att all kunskap är 

preliminär. Kroksmark betonar ett begrepp som benämns som med-erfarenhet. Det förklarar 

hur vi uppfattar och förstår världen på kvalitativt olika sätt och att skillnaden är ett resultat av 

att vi har olika erfarenheter av att vara, leva och verka i världen, vilket även påpekas av 

Andersen (2011). Handledaren måste försöka förstå den handleddes kontext för att kunna 

bidra till en utvecklad förståelse av hans praktik. Med utgångspunkt i kontext kan det hävdas 

att det som kommer till uttryck i ett handledningssamtal bara är toppen på ett isberg (Gjems, 

2007; Nisser, 2009). 

En av handledarens uppgifter att hjälpa den handledde att förstå att han själv har en aktiv roll i 

konstruktionen av de insikter, uppfattningar samt olika förklaringar som styr hans 

yrkespraktik (Gjems, 2007). Förändringar går genom den handleddes insikter som måste 

verbaliseras genom att dryftas och diskuteras, då det görs till objekt för förändring, för att 

praktiken ska kunna förändras. Gjems påtalar vikten av ett samarbete mellan den handledde 

och handledaren för att kunna skapa mening och få förståelse och insikt i den handleddes 

praktik. Forskning visar på handledningens översättande kvalitéer där pedagogen resonerar 

om problematiska undervisningssituationer som specialpedagogen fångar upp, exempelvis 

vilka effekter olika metoder får för pedagog gentemot elev. Denna process leder fram till att 

utveckla en förmåga hos pedagogen att översätta sitt beteende i undervisningssituationen för 

att själv kunna agera på ett för eleven optimalt sätt (Malmgren Hansen, 2002). 

Det är viktigt att handledaren överväger olika faktorers betydelse för gruppens utveckling och 

möjligheter samt vad som kan vara viktigt att lägga vikt vid (Killén, 2008). Exempel på 

sådana faktorer kan vara frivillighetsgrad, behov, gruppsammansättning samt gruppstorlek 

som enligt författaren inte bör vara fler än fem deltagare för att vara optimalt (a.a.). Det är 

även handledarens ansvar att se till att alla i handledningssammanhanget blir sedda och 

bekräftade, tydliggöra att deras närvaro är betydelsefull samt att uppmärksamma om någon är 

frånvarande (Kroksmark, 2007). Kroksmark menar att god handledning måste baseras på ett 

ömsesidigt förtroende och syfta till att få den enskilde i en grupp att växa individuellt och 

kollektivt som yrkesutövare och som människa. Ett humanistiskt pedagogiskt ledarskap 
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bygger, enligt Østern, (2007), på en grundläggande tro på individens vilja att utvecklas, 

förmåga att ta ansvar samt en grundläggande tillit som förutsättning för att ta till vara 

professionskunskap och kreativitet. Dessutom krävs ett intresse för människor, en stor portion 

empati samt att, när så krävs, vara beredd att ta rollen som ytterst ansvarig. Hand i hand med 

empati går även självkännedom, som handlar om att vara medveten om hur de egna behoven 

och känslorna styr agerandet (Friberg, 2012). De deltagande måste även kunna lita på att 

handledaren är stödjande i situationer som kräver stöd, den tilliten är väldigt viktig enligt 

Kroksmark (2007). Vikten av goda relationer påpekas även bland andra av Aspelin (2010); 

Bladini (2004); Crafoord (2005); Killén (2008) samt Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit 

(2007). Avslutningsvis måste nämnas den absoluta förutsättningen för att kunna handleda 

någon annan individ: att kunna lyssna professionellt och kunna separera sina egna känslor 

från den andres (Göthlin & Widstrand, 2012). 

2.2.6 Utveckling av handledarrollen 

I en av skolverkets granskningar har en jämförelse gjorts av specialpedagogens handledande 

funktion i förskolan och grundskolan. Denna visar på att handledning/konsultation tycks ha 

fått större genomslag i förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Bladini, 2004). 

Författaren menar att en förklaring kan vara att pedagogerna i förskolan har en längre 

tradition av handledning från resurspedagoger och förskolepsykologer, medan speciallärarna i 

grundskolan i större utsträckning arbetat direkt med elever. Bladini anser vidare att det är 

förvånansvärt tyst om begreppet handledning, även om det funnits med som ett uppdrag för 

specialpedagoger sedan 1990.  Det förs ingen debatt i fackpressen och forskningen om att 

utföra handledande samtal är begränsad, vilket enligt författaren innebär att uppdraget 

handledning i stor utsträckning präglas av otydlighet och tystnad (Bladini, 2004).  

Specialpedagogyrket befinner sig i en professionaliseringsprocess som innebär att 

specialpedagogen ska utveckla en ny funktion inom pedagogiska verksamheter där 

professioner i sina givna uppdrag redan innehar givna roller och förväntningar. Det är ingen 

lätt uppgift för specialpedagogen att etablera sig i förskola och grundskola med en 

påbyggnadsutbildning vars innehåll är oklart för många (Bladini, 2004).  

Studier visar på att specialpedagogen har svårt att etablera sig i grundskolan samt att den 

specialpedagogiska verksamheten till stor del styrs av lärarna. Traditioner samt föreställningar 

om specialpedagogiska insatser tycks vara djupt förankrade i skolans verksamhet, vilket en 

studie av Malmgren Hansen (2002) visar. Denna studie visar att skolornas förväntningar på 

specialpedagogen är att i sitt specialpedagogiska arbete fungera som en speciallärare. Enligt 

författaren saknas styrning av den specialpedagogiska verksamheten och specialpedagogerna 

tilldelas inget formellt mandat från ledningen i skolorna. Detta innebär att den 

specialpedagogiska verksamheten styrs och definieras av lärarna som därmed tillåts vara de 

informella makthavarna. Det blir på detta sätt lärarna som avgör i vilken utsträckning 

specialpedagogerna ges möjlighet att bedriva en specialpedagogisk verksamhet i linje med 

forskning samt examensordning. Bladini (2004, 2012) menar att en förändring krävs där 

specialpedagogen bör knytas närmare skolans ledning och därigenom arbeta med att 

undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i lärandemiljön.  

2.2.7 Specialpedagogens roll 

Malmgren Hansen (2002) beskriver hur den nuvarande specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildningen, vilken startades 1989, innehåller inriktning mot handledning istället 

för undervisning, och är därmed ersatt av tidigare speciallärarutbildning. Genom det nya 

innehållet skulle specialpedagogen få fördjupade kunskaper både inom utvecklings- och 

forskningsområdet genom att utbildningen kompletterades med forskningsanknytning. En 
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annan tanke med denna nya specialpedagogroll, med handledande funktion, var att 

specialpedagogen skulle verka genom pedagogerna för att eleverna skulle bli så lite särskilda 

som möjligt. Helldin (1998) hävdar dock att anpassning av undervisningen till de behov 

eleverna har ofta förbises då det sämre alternativet, att försöka anpassa eleverna till 

undervisningen fortsätter att tillämpas. En anledning till detta är, enligt författaren, svårigheter 

att få tillgång till kvalificerad handledning av specialpedagogiskt kunnig personal. Bergquist 

(1998) visar att det i många kommuner är specialpedagogen som har det övergripande 

specialpedagogiska ansvaret för resursfördelning, utredningar samt rådgivning. Bladini (2004) 

beskriver hur Lärarutbildningskommittén, från 1999 gällande specialpedagogens handledande 

funktion, har förskjutits från handledning till kvalificerat samtalsledarskap. Enligt henne 

saknas precisering av handledningsbegreppet i de tidiga officiella dokument, vilket i praktiken 

innebär att handledningsbegreppet är oklart samt att specialpedagogen har fria 

tolkningsmöjligheter. I examensordningen för specialpedagoger framgår att en huvuduppgift 

är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, 

föräldrar och andra berörda (SFS 2007: 638).  

Specialpedagogens roll är enligt Lansheim (2010) att utöva ett stöd till skolledningen och de 

övriga lärarna. Helldin (2010) hävdar att den kritiska specialpedagogiken måste vara i form av 

en aktiv pedagog, som med hjälp av kunskap samt erfarenheter arbetar för förändring av en 

miljö i riktning mot att erbjuda alla lika villkor och beakta allas likaberättigande. 

Specialpedagogutbildningen är densamma oavsett verksamhet, och kan sträcka sig från 

barnomsorg upp till vuxenutbildning. Specialpedagogen ska ha en mer övergripande stöttning 

som innebär stöttning även på organisationsnivå. Augustinsson och Brynolf (2012) lyfter fram 

de fem benen som specialpedagogiken vilar på. Det är ledarskap – uppföljning och 

utvärdering av verksamheten, skolutveckling – verksamma i skolans utvecklingsarbete, 

handledare – kunna fungera som en samtalspartner, kartläggning – pedagogiska utredningar 

av elever samt undervisning – stödja barn och elever samt utveckla verksamhetens lärmiljöer. 

De tar även upp begreppet Throwness, ett begrepp inom komplexitetsteorin, där 

specialpedagogen plötsligt kastas in i något och tvingas agera ansvarsfullt. Specialpedagogen 

har ett större ansvar än specialläraren när det handlar om ledarskap på organisationsnivå och 

skolutveckling, eftersom det handlar om hur skolan ska följa upp och utvärdera verksamheten. 

Verksamma i båda befattningar utbildas till att kunna stötta och kompetenshöja andra 

pedagoger i sin verksamhet genom att handleda samtal. I dessa samtal ska pedagogen få hjälp 

att strukturera och kritiskt granska sitt arbete för att underlätta elevernas inlärningssituation. 

Det är specialpedagogen som har ansvaret för organisationen gällande kartläggning av 

elevernas svårigheter samt ansvarar för hur åtgärdsprogram ska utformas. Lansheim (2010) 

har dock lyft fram att det är svårt för den färdigutbildade specialpedagogen att få ett arbete 

helt motsvarande utbildningen eftersom skolledningarna inte utnyttjar den unika kompetens 

en utbildad specialpedagog besitter. Detta överensstämmer även med den slutsats som 

framkommer i Grahns (2010) studie om specialpedagogens uppdrag. Den visar att 

förutsättningarna för att kunna verka som specialpedagog utifrån yrkesbefattningens 

intentioner synes begränsade, vilket anses kunna betyda att specialpedagogens kompetens inte 

tas tillvara. 

Malmgren Hansen (2002) beskriver specialpedagogisk identitet med orden empati, förståelse 

och medmänsklighet. Hon anser att dessa ord är betydelsefulla delar i en specialpedagogisk 

identitet. Betydelsen av helhetsperspektiv och helhetssyn återkommer bland forskare och 

styrdokument, inte minst inom handledningsområdet. Handledning beskrivs som ett redskap 

när individer och grupper av olika anledningar behöver stöd, inom såväl sin yrkesroll som 

praktik i sin verksamhet. Skolverkets Allmänna Råd (2008) lyfter fram vikten av att 

personalen återkommande diskuterar och reflekterar kring helhetssyn på barns utveckling och 
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lärande. Enligt Danielsson och Liljeroth (1996) behövs en helhetssyn för att skapa samspel 

och kommunikation samt medvetenhet om såväl övergripande mål och möjligheter som 

hinder i olika miljöer. Författarna anser att samarbete krävs för att insatserna var för sig och 

tillsammans ska få värde. Vygotsky (1995) betonade lärarens betydelse i lärandeprocessen 

och ansåg att lärandet bygger på ett samspel mellan människor samt att detta är en 

förutsättning för mänsklig utveckling. Utifrån Vygotskys teorier menar Alexandersson (2007) 

att läraren har betydelse både som skapare av den sociala miljön och för 

undervisningssituationer, eftersom detta ger förutsättning för utveckling av elevers handlingar 

samt ger möjligheter till samspel.  

Nisser (2009) nämner att det är viktigt att specialpedagogen skapar ett förtroende med sin 

samtalspartner. Hon betonar även vikten av att skapa kvalitativa lärandemiljöer där den 

handledde ges möjlighet till gemensamt meningsskapande. Nisser menar att det krävs av en 

professionell specialpedagogisk yrkesroll. Att kunna kommunicera sitt kunnande anser Nisser 

är en förutsättning för att få en förändrad och utvidgad specialpedagogisk yrkesroll. Att kunna 

kommunicera specialpedagogens verksamhet och kunskapsområde till omvärlden. Författaren 

hänvisar till flera forskare där hon menar att den specialpedagogiska rollen måste synliggöras, 

där det aktiva arbetet handlar om professionella samtal – ett kunskapande samtal, där 

kompetensen handlar om att få en förståelse för att verkligheten kan förstås på olika sätt, för 

att ord och begrepp uppfattas olika. För att förstå detta menar Nisser att det måste leda till ett 

förändrat förhållningssätt till specialpedagogik, ett utvidgat specialpedagogiskt arbetssätt samt 

en förändring av specialpedagogen i organisationen. Hon nämner vidare vikten av att arbeta 

med deliberativa samtal, där alla kommer till tals samt blir lyssnade på.  

Tidigare forskning beskriver att specialpedagogiken vilar på tre ben. De tre benen är: 

utveckla, undervisa och utreda (Rosenqvist, 2007). Bosson och Gerthsson-Nilsson (2010) har 

i sitt examensarbete på avancerad nivå kommit fram till att specialpedagogen istället står på 

fem ben. Enligt specialpedagogers upplevelser av sin yrkesroll och arbetssituation konstaterar 

de att specialpedagogens arbete står på följande fem ben: ledarskap, skolutveckling, 

handledning, kartläggning och undervisning (Bosson & Gerthsson-Nilsson, 2010).  

2.2.8 Speciallärarens roll 

Specialläraren är utbildad inom ett specifikt problemområde samt har mer fokus på 

individnivå. Specialläraren ska med specialpedagogiska metoder kunna undervisa och stötta 

eleverna i sin specifika svårighet. Rollen är att även arbeta i den traditionella 

undervisningssituationen med eleverna. Stöttning i form av samtal och handledning av 

pedagoger med avseende på undervisning och förhållningssätt kan såväl speciallärare som 

specialpedagoger genomföra. Speciallärare riktar däremot delar av sin utbildning mot sex 

olika områden. Dessa är språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller 

hörselskada, synskada, grav språkstörning samt utvecklingsstörning (SFS 2011:186). Ifyllnad 

samt stöttning vid upprättande av åtgärdsprogram kan även hamna på specialläraren. 

2.2.9 Ledningens roll 

Förskolechefen/Rektorns roll på förskolan/skolan är viktig. På förskolan ansvarar han/hon för 

att barnen är trygga och utvecklas i sin egen takt samt på skolan att eleverna i skolan når 

kunskapskraven. Dessutom ska han/hon fungera som pedagogisk ledare, personalchef, 

ekonomichef och marknadsförare i det fria skolvalet (Maltén, 2000). Enligt Lgr 11 är rektorn 

en pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal på skolan. Det är rektorn som 

beslutar om sin enhets inre organisation och har det ansvar som framgår av lagar och andra 

bestämmelser. Det är hos rektorn som alla beslut om särskilt stöd ska samlas. Rektorn kan 

delegera beslutanderätten i de fall där inget annat anges (Skolverket, 2010).  
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Lutz (2013) menar att rektorer fortfarande ofta har en begränsad insyn i det pedagogiska 

arbetet samt att rektorns arbete riskerar att i första hand bli administrativt, trots att de i dagens 

målstyrda system förväntas ta ett större socialt och pedagogiskt ansvar. Han anser vidare att 

”det är inte särskilt ovanligt att olika undersökningar, som fångar upp skolledares tankar kring 

den egna skolans verksamhet, kännetecknas av en vilja till förändring, men att genomförandet 

försvåras av medarbetarnas ovilja att ändra befintlig verksamhet” (Lutz, 2013, s. 43). 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) hävdar att skolledaren har det övergripande 

ansvaret för skolans utveckling och personalens kompetensutveckling. En av de viktigaste 

punkterna borde därför vara att sätta sig in i vad handledning av pedagogiskt yrkesverksamma 

innebär och dessutom skaffa sig en bild över vilken kunskap som finns och vilka behov 

arbetslagen önskar utveckla vidare. Sahlin (2004) beskriver vilka organisatoriska situationer 

som utgör hinder eller möjligheter för handledningsfunktionen genom en uppdelning i två 

kontextuella teman, ett organisatoriskt tema och ett legitimitetstema. I organisationstemat är 

det viktigt att skolledningen är kunnig och aktiv när det gäller införandet av 

handledningsfunktioner. I legitimitetstemat handlar det om den handledande 

specialpedagogens upplevelser av legitimitet.  

Malmgren Hansen (2002) har i sin doktorsavhandling låtit specialpedagoger beskriva 

orsakerna till motståndet mot handledande samtal i de olika verksamheterna. De menar att det 

kan bero på ”brist på stöd från ledningen, lärares oro, speciallärarförväntningar etc.” (s. 152). 

Se bilaga VIII: Skillnader och likheter mellan specialpedagogers och speciallärares uppdrag 

enligt examensordningen. Vidare betonas skolledningens betydelse för specialpedagogisk 

verksamhet samt dess utövning. ”Specialpedagogerna upplever att skolledningen bestämmer 

vilket mandat som specialpedagoger får och vilket förändringsarbete som specialpedagogisk 

verksamhet kan involveras i” (s. 125). För att ett specialpedagogiskt förhållningssätt ska 

kunna utvecklas betonas behovet av ledningens uttalade stöd. Att skolledarna inte tar på sig 

uppgiften att aktivt stödja samt att ge mandat till specialpedagogen beskrivs vara det största 

problemet. Författaren beskriver vidare att det ligger stor förhoppning i flera texter, om att 

skolledningen i framtiden ska tillgodose specialpedagogisk verksamhet på ett bättre sätt. 

”Detta stöd kan även gälla utökning av resurser eller att uttala en policy som stöder 

specialpedagogen i verksamheten” (s. 126). Avhandlingen visade även på att efter fem år hade 

en utveckling skett i specialpedagogernas identitet samt med strategier i att förändra 

verksamheten. 

Nisser (2009) beskriver i sin studie att relationen med rektor är av avgörande betydelse, där 

resultatet visar att de två behöver vara samarbetspartners utan någon hierarkisk ordning. Hon 

menar vidare att ur ett professionaliseringsperspektiv är det av vikt att specialpedagogens 

kunskapsområde kommuniceras och görs känt för omvärlden. Även rektorns betydelsefullhet 

betonas, men specialpedagogens roll och kompetens är en än mer viktig förutsättning för att 

göra kunskapsområdet känt. Författaren anser att båda är beroende av varandra om inte 

arbetet ska ta väldigt lång tid och hamna i stiltje. ”Ett humanistiskt pedagogiskt ledarskap 

bygger på en grundläggande tro på individens vilja att utvecklas” (Østern, 2007, s. 431). 

2.2.10 Skolutveckling och samhällets syn 

En omorganisation av verksamheterna på kommunal nivå skedde i takt med 

decentraliseringen och övergången från regel- till målstyrning, där framförallt 

ledningsfrågorna fokuserades. Rektorerna fick ett ökat ekonomiskt ansvar varefter frågor 

kring det pedagogiska ledningsansvaret hamnade i bakgrunden. Den som har det formella 

ansvaret att omsätta skolplanen i verksamheten är skolledaren, som även har det formella 

ansvaret att se till att alla elever i skolår nio kunskapsmässigt når upp till godkänd nivå. 
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Skolledaren bär även det yttersta ansvaret att alla elever får en likvärdig utbildning, vilket 

innebär att prioriteringar bör göras på ett sätt som tillgodoser alla elevers behov. En annan 

viktig uppgift i skolledarens roll är att se till att skapa en gynnsam pedagogisk miljö och 

verksamhet för alla (Malmgren Hansen, 2002). 

Särskiljande lösningar i form av särskild undervisningsgrupp har ökat markant i Sverige och 

flera västländer under de senaste åren. Dessa särskiljande lösningar får konsekvenser på 

politisk och samhällelig nivå för idén om en skola för alla. Det får även ett avgörande 

inflytande på barns och ungdomars identitet, lärande och utveckling där konsekvensen av en 

placering i särskild undervisningsgrupp kan skapa sociala problem för barnen och eleverna 

(Hjörne, 2012). Genom specialpedagogisk handledning med pedagoger kan specialpedagogen 

möjliggöra en undervisning i ordinarie grupp eller klassrum som bättre svarar mot 

svårigheterna för elever i behov av särskilt stöd (Alm & Nilholm, 2012; Bladini, 2012; Killén, 

2008). Sahlin (2004) beskriver vilka organisatoriska situationer som utgör hinder eller 

möjligheter för handledningsfunktionen. Hon påpekar även vikten av att skolledningen är 

kunnig och aktiv när det gäller att se till att handledning utförs i verksamheterna samt att den 

handledande specialpedagogen upplever legitimitet i uppdraget. 

Fem olika avhandlingar i Bossons och Gerthsson-Nilsson studie (2010) visar framförallt på 

den komplexa verklighet specialpedagogen samt andra i skolans värld förhåller sig till. 

Arbetet i skolans värld ger även förutsättningar att förhålla sig till som handlar om vad som 

sker på högre nivå. Exempelvis har det nyligen införlivats en ny läroplan i skolan (Lgr 11), en 

revidering av läroplanen i förskolan (Lpfö 2010 rev.), men även skollag samt politiska beslut 

på kommun- och riksnivå har en betydande inverkan på arbetet i skola samt förskola. Enligt 

Lutz (2013) är gräsrotsbyråkraterna de aktörer som i stor utsträckning formar politiken på 

lokalplanet genom sina handlingar och överväganden. Efter decentraliseringen tas många 

beslut på förvaltnings- eller rektorsområdesnivå inom skolans organisation idag. Steinberg 

(2011) påpekar att skolpolitikerna har som ansvar att se till att det finns fungerande lokaler, 

tydliga avtal och överenskommelser samt resurser för att de professionella pedagogerna ska 

kunna fullfölja sitt huvuduppdrag. Därefter ska de stiga åt sidan och låta de professionella 

fokusera på uppdraget.  

För att skapa kunskap om hur en mer likvärdig skola ska gestaltas och vilka vägar som finns 

för att elever i utmanande skolsituationer ska få det stöd som de behöver och har rätt till är 

forskning en väg att gå (Ahlberg, 2013). ”Det specialpedagogiska forskningsintresset riktas 

mot samhällets styrning av skolan, skolan som organisation och verksamhet, undervisningens 

innehåll och organisering samt elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling” (Ahlberg, 

2013, s. 166). Detta medför enligt Ahlberg att specialpedagogisk forskning har bindningar till 

både ideologi och praktik.  
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3. TEORI 
 

Enligt Ahlberg (2013) blir det allt vanligare att man i en studie utnyttjar flera teorier eftersom 

en enda teoribildning inte anses kunna förklara den komplexa problematik som studeras. ”När 

olika perspektiv integreras möjliggörs en mer komplex förståelse, vilket kan leda till att fler 

kontextuella teorier med relevans för skolans specialpedagogiska verksamhet utvecklas” (s. 

65). En väg till teoriutveckling kan, enligt författaren, vara utökad perspektivering som kan 

innebära att man använder kunskap från fler än ett forskningsperspektiv. Att betrakta samma 

företeelse i olika perspektiv medför att kunskapen vidgas och företeelser i omvärlden kan 

förstås på nya sätt (a.a.). Med detta som bakgrund har i föreliggande studie använts flera olika 

teoretiska perspektiv för att försöka förstå det resultat som framkommit genom enkäterna. 

3.1 Professionsteori 
Professionell betyder, enligt Selander (1988), i vardagligt språkbruk att man har yrkesstolthet 

och tar ansvar för sina arbetsuppgifter, att man utför sitt arbete med effektivitet och precision 

samt att man iakttar de yrkesregler som gäller. Enligt, bland andra, Liedman (2012) måste 

medlemmarna av en profession ha en lång och kvalificerad utbildning som mynnar ut i en 

officiellt sanktionerad examen eller legitimation. En profession har en intellektuell komponent 

för att skilja ut den från andra, mer hantverksmässiga yrken med lång utbildning.  

Professionen kännetecknas av stor autonomi, som leder till relativ frihet för den professionelle 

men samtidigt är beroende av att den professionelle förvaltar allmänhetens förtroende. Utöver 

detta kännetecknas en profession av att den professionelle har en klient – en elev, en patient 

eller någon annan som tar hans/hennes sakkunskap i anspråk. Exempel på professioner kan 

vara läkare, advokater och psykologer. Författaren nämner även semiprofessioner och menar 

med detta yrkeskårer som inte riktigt lyckas hävda sig som professioner. Samtidigt konstaterar 

han att det inte behöver handla om utbildningsnivå eller intellektuell nivå utan snarare om 

självständighet gentemot uppdragsgivaren och auktoritet gentemot klienterna som avgör om 

professionen räknas till semiprofession eller profession. Brante (1998) menar däremot att det 

är utbildningen och kompetensen som ger grunden för anspråken på makt och inflytande och 

för utvecklingen av monopolanspråk för vissa yrken.  

Beckman (1998) påpekar att det inte finns någon stabil gemensam uppfattning om vad 

professioner egentligen är och därmed inte heller gemensamma utgångspunkter för frågan om 

vilka konflikter som bör stå i förgrunden vid studier av professionernas utveckling. Ur denna 

synvinkel har vi valt att fokusera på auktoritet, legitimitet samt kollegialt sanktionerad 

expertis. ”Om det primärt särskiljande för professioner är de funktioner de uppfyller kommer 

konfliktperspektivet att fokusera på konflikt med grupper och strukturer som fyller samma 

eller närstående funktioner till exempel konkurrerande anspråk på expertis mellan läkare och 

psykolog” (Beckman, 1998, s. 61). Detta skulle i denna studie i vissa fall kunna jämställas 

med funktionen hos specialpedagoger och pedagoger. 

För att uppnå professionsstatus krävs, enligt Abbott (1988), jurisdiktion på tre arenor: den 

offentliga, den juridiska och arbetsplatsarenan. När det gäller den offentliga arenan handlar 

det om att bygga upp ett förtroende för verksamheten hos brukaren så att denne känner tillit 

till de professionellas kunskap och kompetens i det aktuella området. På den juridiska arenan 

handlar det om sanktionering av verksamheten genom formella regelverk, exempelvis genom 

reglering av utbildning eller licensiering. Den tredje och sista arenan är arbetsplatsen och 

eftersom professioner numer befinner sig inom organisationers ramar har arbetsplatsen 

kommit att påverka de professionellas ställning i högre grad. ”Professions are somewhat 

exclusive groups of individuals applying somewhat abstract knowledge to particular cases” 
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(Abbott, 1988, s. 318). När det gäller utbildningar som leder till professioner säger Dall’Alba 

(2009) följande:  

“Professional education has a key part to play in forming and shaping the stands 

students take on both themselves and the professional practice to which they 

aspire: what they come to know, how they act and who they are as 

professionals. In this way, the stands they take are entwined with their knowing 

and acting. In other words, epistemology and ontology are inseparable.” (s. 57). 

Enligt Abbott (1988) påverkar omgivande social miljö professionerna genom att öppna och 

stänga jurisdiktioner. ”The basic question is who can control and supervise the work and who 

is qualified to do which parts of it” (s. 64).  

Sanktionerad expertis är en form av auktoritet och auktoritet ingår i samma begreppsfamilj 

som makt (Beckman, 1988). Begreppet makt har till särskild funktion att bidra till att förklara 

varför vissa människor ofrivilligt anpassar sitt handlande till andra aktörers vilja. Auktoritet är 

med andra ord något som en regel, eller källan till en regel, har i ögonen på den som följer den 

a.a.). I rapporten ”Specialpedagogers verksamhet efter examen” (Byström & Nilsson, 2003) 

framkommer att grundutbildningen har viss betydelse för att specialpedagogerna ska lyckas 

med det specialpedagogiska uppdraget. Däremot visar resultatet i rapporten att än mer 

betydelse har rektors/lednings kunskap och inflytande, synliga och dolda maktstrukturer på 

den enskilda arbetsplatsen samt kollegors förväntningar.  

3.2  Ramfaktorteori 
Ramfaktorteorin utvecklades i Sverige av Ulf P Lundgren, professor i pedagogik. Denna teori 

utvecklades till att användas som verktyg för utbildningsplanering samt för att förstå 

skolreformer (Imsen, 1999). Ramfaktorteorin har bidragit till att svensk pedagogik har gjort 

en omskrivning för psykologisk forskning eftersom den har influerats av samhällsvetenskap 

istället för beteendevetenskap (Broady, 1999).  

Ramfaktorteorin är enligt Lindblad, Linde och Naeslund (1999) en modell för att: 

… undersöka konsekvenser av politiska beslut om utbildning och undervisning. 

Skoldebatt och skolpolitik handlar i stor utsträckning om vad som är önskvärt och beslut 

om läroplaner och undervisningsformer fattas ibland utan tillräcklig koppling till andra 

beslut som gör de yttre betingelserna för att det önskade ska kunna uppnås (s. 98).  

Imsen (1999) menar att ramfaktorteorin försöker organisera faktorer och genom dessa visa på 

hur de på olika samhällsnivåer samspelar samt bildar mönster ”som kan följas in i 

klassrummets innersta vrår” (s. 308).  Han delar in faktorerna i fem grupper, där gränserna 

mellan dessa är flytande, vilket medför att en viss ramfaktor i vissa fall kan placeras i flera av 

ramarna. Skolans styrdokument styr det pedagogiska ramsystemet medan de administrativa 

ramarna är bestämmelser om hur skolan ska ledas och struktureras. Ekonomi och 

materialresurser är resursrelaterade ramar medan de organisationsrelaterade ramarna har 

anknytning till skolkulturen, både när det gäller personalrummet och skolan i sin helhet. 

Tankar om elevers förutsättningar och skolmotivation ingår i ramar med anknytning till 

eleverna och deras kulturella bakgrund (Imsen, 1999).  

Med hjälp av dessa fem ramfaktorer görs, av författarna till föreliggande studie, tolkningen att 

det (special)pedagogiska ramsystemet styrs av skollagen samt av Lgr11 och Lpfö 98 

reviderad 2010. Ramarna för det administrativa handlar om hur rektorn styr över vilka 

specialpedagogiska behov verksamheten har. De resursrelaterade ramarna styr om skolan har 

ekonomi att anställa specialpedagog/er/speciallärare samt hur stor del av verksamheten 
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den/dessa ska verka i och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Synen på specialpedagogik 

samt specialpedagogens och speciallärarens likheter och skillnader ingår i de 

organisationsrelaterade ramarna. Specialpedagogens arbete för alla elever ser vi som en del i 

ramar med anknytning till elever och deras kulturella bakgrund. Likaså kan specialpedagogisk 

handledning ses som ett uppdrag inom denna ram.  

3.3 Sociokulturellt samt relationellt perspektiv 
Alla mänskliga handlingar är ur ett sociokulturellt perspektiv situerade, det vill säga färgade 

av situationen (Åberg, 2009). ”Individers yttranden (mentala handlingar) varierar, och har 

olika syften, beroende på vad som är möjligt, tillåtet, önskvärt eller förväntat i den situation, 

eller kontext, där de utförs” (s. 79). Vygotskys (1995) sociokulturella perspektiv på lärande 

menar att människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang. Ett av de viktigaste 

verktygen vi har för att förklara och förstå vår omvärld är enligt detta perspektiv språket, som 

får mening genom interaktion med andra människor. Åberg (2009) påpekar att inte bara 

språket utan alla psykologiska funktioner uppträder två gånger i utvecklingen, först som en 

funktion i interaktionen mellan människor därefter som en inre internaliserad form av denna 

funktion. ”Internaliseringen kan å ena sidan innebära bemästrande (mastery) vilket innebär att 

lära sig behärska något, och å andra sidan appropriering, som betyder att bearbeta något 

mentalt och göra det till sitt eget” (Åberg, 2009, s. 78). En rättvis bedömning av individers 

lärande bör inte grunda sig på vilka begränsningar han/hon har, utan på vilka möjligheter en 

individ har om den får rätt hjälp. Ett av Vygotskys (1995) mest kända begrepp är den 

proximala utvecklingszonen som beskriver skillnaden mellan en individs aktuella 

utvecklingsnivå, förmågan till problemlösning på egen hand, och individens potentiella 

utvecklingsnivå, förmågan till problemlösning i samverkan med mer erfarna personer. 

Säljö (2000) menar att pedagogens sätt att undervisa ingår i lärprocessen samt att det är viktigt 

hur pedagogen agerar i klassrum och på förskola för att barnen ska kunna utvecklas i rätt 

riktning. En specialpedagog påverkar andra genom sina handlingar och blir på samma gång 

påverkad av andra och deras reaktioner på de egna handlingarna. Genom handledning kan 

dessutom erbjudas möjlighet för de deltagande att utveckla det som Antonovsky (2005) kallar 

Kasam, känsla av sammanhang, vilket även Augustinsson och Brynolf (2012) har 

uppmärksammat som ett viktigt begrep. I samarbete med andra kan kunskap utvecklas genom 

att ta efter och anpassa sig, men även genom att man själv tillför gruppen sitt kunnande. 

Skagen (2007) hänvisar till mäster-lärlingstraditionen när han anser att informella samtal och 

observationer spelar en viktig roll i ett lärandeperspektiv. 

Det relationella perspektivet (Aspelin, 2010) som innebär att det som sker i samspel och 

förhållande mellan olika aktörer är det centrala, ligger även det väldigt nära till hands när man 

talar om handledning. Som Aspelin (2013) uttrycker det: konkreta mellanmänskliga relationer 

byggs i möten mellan faktiska personer som befinner sig i faktiska situationer. Vidare påpekar 

han att kunskapsutveckling och social utveckling inte sker åtskilt från vartannat, äkta 

relationer är lärandets plattform. Det är i mötet mellan människor som verksamhetens 

egentliga mål nås och varje individ måste svara för sig själv med hela sitt vara samtidigt som 

han/hon måste ansvara för sina handlingar. ”Grogrunden för genuin kunskap är inte 

föreskrifter om det rätta sättet att tänka, känna och agera utan personliga, förtroendefulla 

relationer” (Aspelin, 2010, s. 151). Enligt författaren väcks känslor som stolthet och skam i 

vissa sammanhang då individen intar andras perspektiv på det egna jaget. Skam kommer av 

känslan av otillräcklighet, att värdera sig själv negativt och av att mötas av bristande respekt. 

Känslan av stolthet kommer istället av en positiv självbetraktelse och av att mötas med 

respektfullhet av andra.  
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4. METOD 

I metodavsnittet ges en beskrivning av metodövervägande, metodval, urval för studien, hur 

studien genomfördes samt hur insamlade data har bearbetats. Avslutningsvis diskuteras 

tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

4.1 Metodövervägande  
Enligt Bryman (2008) kan kvantitativ forskning betraktas som en strategi som betonar 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data till skillnad från kvalitativ forskning 

som kan betraktas som en strategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering. 

Författaren menar vidare att fullständighet som motiv för användandet av en kombination 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning står för att man kan komma fram till ett mer 

fullständigt svar på en eller flera forskningsfrågor. Det öppnar även för möjligheten att vid 

behov utöka undersökningen med exempelvis kompletterande intervjuer för att närmare 

kunna utreda något som väckt särskilt intresse. 

Stukát (2011) anser att det är forskningsproblemet som ska styra metodvalet. Han påpekar att 

det är viktigt att inte oreflekterat ta den metod som känns mest bekväm för forskaren, utan att 

först ha bedömt lämpligheten. Grundläggande för vetenskapen är att forskaren använder sig 

av rimliga metoder annars är risken överhängande att något går snett (Backman, Gardelli, 

Gardelli & Persson, 2012; Bell, 2006). Bell (2006) betonar att frågan som forskaren ska ställa 

sig inför ett metodval inte bör vara ’Vilken metod ska jag välja?’ utan ’Vad behöver jag veta 

och varför behöver jag veta just det?’. Tillgång behövdes, till förskolechefers, rektorers samt 

specialpedagogers upplevelser av hur specialpedagogens uppdrag handledning används ute i 

de olika skolverksamheterna, för att kunna genomföra studien. Varför just denna fråga var 

intressant beror på upplevelsen, hos författarna till föreliggande undersökning, att delen 

handledning i specialpedagogens uppdrag ute i verksamheterna inte utförs i den utsträckning 

som anges önskvärt i specialpedagogens huvudsakliga arbetsuppgifter enligt Högskoleverket 

(hsv.se). Valet av intervju skulle ge en kvalitativ undersökning med relativt få svar men med 

möjlighet till eventuella följdfrågor vid behov av klargörande frågor. En enkät skulle ge fler 

svar med möjlighet till generalisering och därmed ge ett mer evidensbaserat resultat. Ett 

metodval som innebär mer fullständighet bedömdes vara en möjlighet att få tillgång till såväl 

kvalitet som kvantitet (Bryman, 2008). Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder 

framhålls av bland andra Bruce (2014); Harboe (2013) samt Stukát (2011). 

4.2 Val av metod 
Det var frågor av såväl kvantitativ som kvalitativ art som sökte svar. Exempelvis hur vanlig är 

förekomsten av handledning samt vilka är möjligheterna och vad styr förekomsten av 

handledning ute i verksamheterna? Valet föll på metoden att formulera en enkät som innehöll 

frågor med givna svarsalternativ med möjlighet till personliga kommentarer på några av dem, 

ett par skalfrågor samt några öppna frågor utan givna svarsalternativ. I en enkät har 

ordningsföljden på frågorna betydelse för hur respondenten tar emot, uppfattar och förstår 

frågorna (Bryman, 2008; Harboe, 2013; Stukát, 2011). Beslutet togs att inleda med några 

enkla samt lätt besvarade faktafrågor för att därefter komma till ämnesfrågorna. Frågor som 

bedömdes som relevanta i sammanhanget var inledningsvis i vilken typ av verksamhet 

respondenten var verksam, anställningstid, vilken utbildning som genomgåtts samt om 

handledning var en del av denna utbildning. Därefter följde frågor om olika uppfattningar om 

ämnet handledning. Enkäten blev en webbaserad surveyundersökning, med hjälp av esMaker, 

vilket kan användas som en vetenskaplig metod för att få fram empiriska resultat. Denna typ 

av undersökning kännetecknas av insamlandet av data från ett stort antal individer, alltifrån 
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några hundra till tusentals personer (Harboe, 2013; May, 2001; Stukát, 2011). Det underlättar 

även sammanställning samt analys av resultat. Enligt Bell (2006) kan surveyundersökning 

vara en metod att få fram information på ett förhållandevis snabbt och billigt sätt om den är 

väl planerad och strukturerad. 

4.2.1 Fördelar med metodvalet 

Enkät ansågs som ett sätt att få in en större mängd data att bearbeta. Alla respondenter skulle 

få exakt samma frågor, svaren skulle bli skriftliga och därmed lättare att jämföra samt 

sammanställa (Backman m.fl., 2012; Bell, 2006; Bryman, 2008; Ejvegård, 2009). Ejvegård 

(2009) framhåller formulärets utformning som en speciell faktor för svarsfrekvensen. Det bör 

se snyggt ut, vara åskådligt, entydigt och enkelt. Detta blev enklare att uppfylla med web-

formuläret. Att med dagens teknik kunna sända ut enkäterna via e-post bidrar även till 

möjligheten att utan kostnad ett flertal gånger påminna de som eventuellt inte svarar vid första 

förfrågan. 

En enkät räknas som liten om det ingår färre än 40 personer i urvalet, så med 223 utsända 

enkäter görs bedömningen att denna studie räknas som medelstor. I enkäten kan ingå några 

frågor med helt öppna svar som kan ge författaren till undersökningen tillfälle att citera något 

svar. Detta är en teknik som anses ge framställningen mer liv samt större konkretion 

(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012; Ejvegård, 2009; Stukát, 2011). Även detta 

moment ingick i föreliggande studie tillsammans med några skalfrågor som graderats i udda 

antal steg, enligt vad som rekommenderas för en enklare bearbetning (Bell, 2006; Ejvegård, 

2009; Hartman, 2004). 

Med hänvisning till det antal enkäter som sänts ut kan det konstateras att det gick att få en 

bredd i undersökningen och därmed kunde det även finnas möjlighet att generalisera utifrån 

resultatet. För att detta skulle bli trovärdigt behövde respondenterna väljas ut genom 

sannolikhetsurval, vilket även det anses som uppfyllt eftersom samtliga förskolechefer, 

rektorer samt specialpedagoger i tre olika kommuner valdes ut för undersökningen (Bell, 

2006; Hartman, 2004; Larsen, 2009). Enligt Ejvegård (2009) är gränsen för att det ska vara 

meningsfullt att bearbeta en enkät statistiskt 70 procent. Svarsfrekvensen uppgick till 67,7 

procent på föreliggande enkät och ansågs därmed, av författarna, vara så nära gränsvärdet att 

den var meningsfull att bearbeta statistiskt. Att använda enkät i stället för intervju ger enligt 

Bell (2006) mindre flexibilitet i att bemöta och tydliggöra svaren men underlättar vid analysen 

av desamma. Samtidigt som en enkät undviker den bias som intervjusituationen innebär. Det 

innebär att intervjuaren lägger in sina egna åsikter och därmed styr svaren, vilket inte kan 

uppstå i en skriftlig enkätundersökning (Bell, 2006; Stukát, 2011).  

Nilholm (2007) talar om ett aktörsperspektiv där han menar de synsätt som olika aktörer 

uttrycker. Med aktörer avses här exempelvis politiker, lärare, föräldrar och elever och skulle i 

föreliggande undersökning kunna bestå av specialpedagoger, rektorer samt förskolechefer. 

Vidare påpekar han att både kvantitativa och vissa kvalitativa metoder lämpar sig väl för att få 

fram detta, vilket skulle stärka valet av metod för undersökningen. 

4.2.2 Nackdelar med metodvalet 

En nackdel med kvantitativ metod, som enkät innebär, är att den information som ges av varje 

respondent är begränsad (Bryman, 2008). För att minska på denna begränsning 

kompletterades, som tidigare nämnts, en del frågor med möjlighet till respondentens egna 

kommentarer. En form av metodkompensation där den kvantitativa enkäten öppnar upp för 

den kvalitativa delen med möjlighet till personliga kommentarer från varje respondent. 

Ytterligare något som kan vara en nackdel är vikten av att frågorna som ställs är de rätta i 
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sammanhanget, inte förefaller ledande samt att de är välformulerade så att missförstånd 

undviks (Bell, 2006; Ejvegård, 2009). I motsats till intervjumetoden kan frågorna inte justeras 

under tiden undersökningen pågår. Det kan vara en utmaning för oerfarna författare av 

enkäter att tänka på alla fallgropar i formuleringen av enkätfrågorna. 

4.3 Pilotstudie 
Inom samhällsvetenskapliga undersökningar rekommenderas ofta att det görs en pilotstudie, 

som förberedelse inför den större studien, för att pröva om instruktioner är tillräckligt klara 

för informanterna att förstå (Backman m.fl., 2012; Bell, 2006; Bryman, 2008; Stukát, 2011). 

Denna grupp kan bestå av två – tio personer av samma slag som sedan kommer att svara på 

frågorna i den större undersökningen. Innan enkäten sändes ut i sin helhet gjordes en 

pilotstudie i båda målgrupperna för att se om frågorna i enkäten var relevanta samt enkla att 

förstå och besvara. Deltagare i dessa grupper bestod av rektorer samt kollegor i en av de 

kommuner som ingår i undersökningen samt ett par av enkätförfattarnas kurskamrater vid 

specialpedagogprogrammet på Högskolan i Kristianstad.  

Genom denna provstudie framkom att några frågeformuleringar behövde förtydligas samt att 

några svarsalternativ behövde justeras. En fråga upplevdes som ledande och omformulerades 

därför. Fråga 7 i enkäten var blockerad i systemet, vilket medförde att det inte gick att slutföra 

enkäten och fick därför förändras. Svaren från pilotstudien har inte räknats med i det 

slutgiltiga resultatet. 

4.4 Undersökningsgrupp 
Undersökningen består av två målgrupper: personer som är anställda på specialpedagogtjänst 

samt förskolechefer och rektorer i tre kommuner. Ett systematiskt urval av dessa kommuner 

gjordes, på grund av att det bedömdes enkelt att där få tillgång till de mailadresser till 

verksamma specialpedagoger, speciallärare, förskolechefer samt rektorer som behövdes för att 

genomföra studien inom rimlig tid. Det gjordes även en bedömning att de tre kommunerna 

skulle kunna vara representativa för tre olika typer av kommuner gällande antal invånare. 

Med andra ord skulle de kunna vara en minibild av populationen, representativa för större 

delen av de i studien ingående yrkesgrupperna (Harboe, 2013; Stukát, 2011). Valet gav även 

en möjlighet att sända ut 223 enkäter, vilket med tanke på tidsbegränsningen bedömdes vara 

ett godtagbart antal i strävan efter möjligheten att kunna generalisera resultatet (Bryman, 

2008).  

4.5 Genomförande 
Den 22 november 2013 skickades enkäten, med medföljande missivbrev, via e-mail till alla 

respondenter. De hade två veckor på sig att besvara den (Bilaga I). 

Den 6 december 2013 skickades en första påminnelse ut till samtliga respondenter. Eftersom 

enkäten var formulerad så att den var helt anonym gick det inte att urskilja vilka som redan 

hade svarat, vilket förklarades i påminnelsen. Denna gång kortades svarstiden ner till en 

vecka. (Bilaga II). 

Den 13 december 2013 skickades en andra påminnelse ut. Även denna gång var svarstiden en 

vecka (Bilaga III). 

Eftersom alla vet hur stressat och rörigt det kan vara inom barnomsorg och skola inför jul med 

alla aktiviteter och ledigheter, bestämdes efter noggrant övervägande att en tredje påminnelse 

skulle sändas ut. Denna skickades ut den 26 januari 2014, med tidsbegränsning på en vecka 

för svaren (Bilaga IV).  
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Enligt Ejvegård (2009) finns det två typer av bortfall, det vill säga att respondenten inte 

svarar, vid enkätundersökningar. Den ena är det interna bortfallet, vilket innebär att en eller 

flera frågor i enkäten inte besvaras. Det problemet har kunnat undvikas genom en web-

baserad enkät med utformning som innebär att varje fråga måste besvaras för att det ska gå att 

komma vidare i enkäten. Den andra typen av bortfall kallar författaren enkätbortfall, det 

innebär att enkäten aldrig återkommer. 

I gruppen specialpedagoger och speciallärare sändes det ut 131 enkäter, varav 89 har svarat 

och i gruppen förskolechefer och rektorer sändes det ut 92 enkäter, varav 62 har svarat.  

Slutligen hade således totalt 151 svar inkommit, vilket innebär ett bortfall på 72 enkäter. 

Svarsfrekvensen blev 67,7 procent och kan betraktas som hög. 

4.6 Bearbetning 
Enkätsvaren från specialpedagoger samt rektorer och förskolechefer bearbetades och 

sammanställdes i diagram, vilket gör det tydligt, för såväl forskare som läsare, att jämföra 

svaren från de olika undersökningsgrupperna. Detta underlättade även vid analysen av det 

framkomna resultatet. Även om svaren i diagrammen fanns att läsa i procent gjordes valet att 

redovisa resultatet som del av totalen för att undvika missvisande siffror. Några diagram 

valdes ut som förstärkning av resultattexten. Där det framkom kommentarer som upplevdes 

som anmärkningsvärda på något sätt gjordes valet att redovisa dessa som citat från enkäten. 

Studien är intresserad av specialpedagogen som abstrakt grupp eller den sociala kategori som 

specialpedagogen tillhör (Thornberg, 2006) och därför är endast svaren intressanta och inte 

vem som uttalat de olika kommentarerna.  

Indelning i olika rubriker utifrån problemformuleringarna gjordes och valet föll på att 

redovisa de två olika respondentgruppernas svar under samma typ av rubriker för att lättare 

kunna jämföra och problematisera det som framkommit. Svaren placerades dessutom 

parallellt för att ytterligare underlätta jämförelser mellan de båda olika svarskategorierna. Vid 

analysbearbetningen framkom ett behov av att använda ytterligare perspektiv, än vad som 

hade valts från början, för att tolka och förklara de resultat som svaren från respondenterna 

gett. Valet föll på professions- samt ramfaktorteori. De data som framkommit har diskuterats 

utifrån teorianknytning och kopplats till syftet samt de problemformuleringar som angivits i 

inledningen av arbetet. 

4.7 Tillförlitlighet 
En kvantitativ metod, exempelvis enkät, har hög grad av reliabilitet genom standardisering. 

Det vill säga alla informanter får exakt samma frågor och i exakt samma ordning, vilket kan 

ha betydelse för svaret som ges (Hartman, 2004; Kjær Jensen, 1995). Hög svarsfrekvens anses 

dessutom påverka reliabiliteten positivt. En kvalitativ metod, som intervju, har stor validitet, 

det vill säga giltighet, men saknar däremot tillförlitlighet (Kjær Jensen, 1995). 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, betyder att en annan forskare ska kunna göra om precis 

samma undersökning och få exakt samma resultat. Ett antagande som kan göras är att om 

denna undersökning skulle göras om av någon annan forskare skulle resultatet bli likvärdigt. 

Exakt lika resultat kan aldrig förekomma eftersom omständigheterna runt respondenten inte 

kan upprepas exakt lika, exempelvis tidsbrist, stress, dagsform samt yttre påverkan som kan 

förekomma. Svaren på de öppna frågorna skulle i analysen kunnat tolkas annorlunda eftersom 

var och en har sina egna referensramar att utgå ifrån vid tolkning av det upplevda. Här kan 

forskarnas erfarenhet inom förskola och skola ha inverkan vid tolkning av svaren på de öppna 

frågorna. Förhoppningen är att tolkningar ska ha gjorts med ett öppet sinne. Enligt Stukát 

(2011) kan reliabiliteten ifrågasättas på grund av feltolkningar av frågor och svar, 
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felskrivningar och felräkningar vid behandling av svaren. När det gäller feltolkningar av 

frågor från respondentens sida kan det vara svårbedömt i vilken grad det kan ha förekommit 

eftersom det inte kommit några indikationer på att frågorna varit svårtolkade. Felskrivningar 

samt felräkningar vid behandling av svaren har minimerats, inte uteslutits, med hjälp av 

användandet av databaserad enkät. 

De frågor som har ställts i enkäten har av forskarna i föreliggande studie vid analys av svaren 

upplevts som relevanta i sammanhanget. De har lett till ett resultat som svarar mot de 

frågeställningar som följde med syftesformuleringen.  

4.8 Etik 
Forskning behövs för samhällets utveckling. Den ska hålla hög kvalitet samt handla om 

viktiga frågor. Kunskaper och metoder utvecklas genom forskning. De individer som deltar i 

ett forskningsprojekt har rätt till ett skydd, individskyddskravet. Detta krav ligger till grund 

för forskningsetiska principer (Bell, 2006). 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning (vr.se) kan det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskning: 

1. Informationskravet: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Utöver dessa principer finns rekommendationen att forskaren vid lämpligt tillfälle bör fråga 

undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är intresserade av 

att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en rapport eller 

sammanfattning av undersökningen. 

Enkäterna byggde på frivillighet, vilket informanterna informerades om samt garanterades 

anonymitet. På grund av den datorbaserade okodade metod som användes vid skapandet av 

enkäten var det omöjligt att identifiera svaren som lämnades. Därmed blev det även tvunget 

att sända ut en allmän påminnelse till alla informanter, oavsett om de svarat eller ej, vilket 

förklarades i påminnelsebrevet. För att ytterligare garantera anonymiteten har även de 

deltagande kommunerna avidentifierats. Informanterna blev även informerade om syftet med 

undersökningen, hur materialet skulle användas samt blev erbjudna att ta del av det färdiga 

resultatet. Undersökningen anses därmed ha utförts i enlighet med god forskningssed.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Resultaten av specialpedagogernas svar samt resultaten av rektorers och förskolechefers svar 

redovisas här parallellt för att ge en så klar bild som möjligt. Därefter görs en teoretisk 

tolkning av det framkomna resultatet. Slutligen ges en sammanfattning och de slutsatser som 

dragits av studiens material redovisas. 

5.1 Resultat 

5.1.1 Resultatet av specialpedagogernas svar om anställning och utbildning 

Av de 89 specialpedagoger som besvarat enkäten arbetar 22 stycken i förskola, 47 stycken i 

grundskola samt 20 stycken i övrig verksamhet exempelvis förskoleklass, gymnasieskola, 

särskola, samt råd och stödteam, figur 5.1. Några har dessutom mer än en verksamhet i sin 

tjänst. Av de 22 som arbetar i förskolan har alla specialpedagogexamen. 14 av dessa har varit 

anställda som specialpedagog i mer än 10 år. I grundskolan har 40 stycken av 47 stycken 

specialpedagogexamen, 4 stycken har speciallärarexamen de övriga 3 har endast utbildning 

till låg- eller mellanstadielärare. Antal specialpedagoger i grundskolan, med anställningstid 

mer än 10 år, är 38 stycken. 5 stycken har varit anställda mellan 1-3 år.  

 

Namn Antal % 

A. Förskola 22 24,7 

B. Förskoleklass 7 7,9 

C. Grundskola 47 52,8 

D. Gymnasieskola 10 11,2 

E. Grundsärskola 12 13,5 

F. Annan 9 10,1 

Total 107 120,2 

 

Svarsfrekvens 

100 % (89/89) 

Figur 5.1 Specialpedagogernas fördelning i de olika verksamheterna 

Handledning ingick i utbildningen hos 78 av 89 specialpedagoger. Av de 11 där handledning 

inte ingick har 6 stycken gått en kurs i handledning, medan däremot 5 stycken inte har någon 

form av handledarutbildning.  Av de 22 specialpedagoger som arbetar i förskolan har 20 

handledarutbildning. Inom grundskolan ingick handledning i utbildningen hos 41 av 47.  

5.1.2 Resultatet av rektorer och förskolechefers svar om anställning och utbildning 

Av de 62 respondenter som besvarat enkäten är 32 förskolechefer, 28 rektorer i grundskola, 

varav tre är både förskolechef och rektor samt 5 rektorer i gymnasieskola eller särskola. Av 

alla respondenter har 47 rektorsutbildning, de övriga har någon form av ledarskapsutbildning 

eller pågående rektorsutbildning. Av dessa respondenter är 3 även specialpedagoger. 

5.1.3 Begreppet handlednings betydelse enligt specialpedagoger 

I resultatet anser många att begreppet handledning är mångtydigt. De flesta anser att 

handledning betyder reflekterande samtal, 82/89.  Nästan hälften anser att handledning 
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betyder rådgivande samtal, 40/89 och 18/89 anser att det även betyder spontansamtal, 

korridorprat. Under svarsalternativet annat anges betydelsen av handledning exempelvis som: 

”utvecklande samtal som leder oss vidare med eleverna” och ”typ bollplank i samarbete med 

personal i yrkesrollen”.  

5.1.4 Begreppet handlednings betydelse enligt rektorer och förskolechefer 

Många anser, enligt resultatet, att begreppet handledning är flertydigt. De flesta anser att 

handledning betyder reflekterande samtal, 53/62.  Nästan tre fjärdedelar anser att handledning 

betyder rådgivande samtal, 45/62 och 8/62 anser att det även betyder spontansamtal, 

korridorprat. Under svarsalternativet annat anges betydelsen av handledning exempelvis som: 

”samtal med syftet att förvärva en bredare förklarsmodell (respondentens egen formulering) 

över sitt görande i olika professionella situationer”, ”vara med på lektioner/samtal mm”, 

”lotsning för lärande” samt ”utvecklande samtal”. 

5.1.5  Hur vanligt är det med handledning? Svar från specialpedagoger 

Resultatet visar att av 89 specialpedagoger är det 74 som utför handledning i sin verksamhet. 

Endast en specialpedagog av 22 i förskolan utför inte handledning. Denna specialpedagog har 

varit anställd i mer än 10 år och har enligt uppgift inte handledning i sitt uppdrag. I 

grundskolan är det 8 specialpedagoger som inte utför uppdraget handledning. Dessa anger 

som anledning: ”ingår inte i uppdraget”, ”inget intresse från ledningen”, ”inget intresse från 

pedagogerna”, ”känner sig osäker på uppdraget” och ”tidsbrist”. 

Av de som utför handledning är det ganska jämnt fördelat mellan enskild handledning, 

grupphandledning, rådgivande samtal samt spontanhandledning.  

5.1.6 Hur vanligt är det med handledning? Svar från rektorer och förskolechefer 

Resultatet visar att av 59/62 anser att deras specialpedagoger utför handledning i deras 

verksamhet. Endast 4 anser att det inte utförs någon handledning i deras verksamhet. De 4 

arbetar inom grundskolan. Dessa anger som anledning att uppdraget inte utförs: ”Tidsbrist”, 

”ny på jobbet. Specialpedagoger jobbar mycket som speciallärare med eleverna och inte så 

mycket med lärarna” samt ”är inte färdig med sin utbildning. Tiden räcker inte till då hon 

också måste tas i anspråk för undervisning”. 

Av de som anger att deras specialpedagoger utför handledning är det betoning på 

grupphandledning, 51/60. Enskild handledning får 38/60 markeringar och rådgivande samtal 

får 37/60 markeringar samt 21/60 markerar spontanhandledning. Av de övriga anger flera att 

de ska börja med handledningssamtal. 

5.1.7 Möjligheter och hinder med handledning enligt specialpedagoger 

Vid frågan om vilka möjligheterna är med handledning framkommer att alla ser någon form 

av möjlighet med detta. De svarsalternativ som flest har markerat är att handledning utvecklar 

pedagogernas kunskap och kompetens, förbättrar möjligheterna för elevernas utveckling och 

resultat samt möjligheten att ge råd och stöd till pedagogerna och resurserna i verksamheten. 

Eftersom detta är en flervalsfråga har vi fått 243 svar från 89 respondenter. Utöver de tre 

nämnda alternativen utmärker sig svaret trygga och välmående barn. Detta svar har valts utav 

10 respondenter varav 8 har arbetat i mer än 10 år i grundskolan, figur 5.2. 
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Namn Antal % 

A. Märkbara resultat till 

följd av 

handledning/samtalen 

29 32,6 

B. Få ut ny/mer 

kunskap 
17 19,1 

C. Få bättre relationer i 

verksamheten 
19 21,3 

D. Utveckla 

pedagogernas kunskap 

och kompetens 

60 67,4 

E. Ge råd och stöd till 

pedagogerna/resurserna 

i verksamheten 

49 55,1 

F. Förbättra 

möjligheterna för 

elevernas 

utveckling/resultat 

58 65,2 

G. Trygga och 

välmående barn 
10 11,2 

H. Inga 0 0 

I. Annat 1 1,1 

Total 243 273 

  

Svarsfrekvens 

100 % (89/89) 

 

 

Figur 5.2 Vilka möjligheter specialpedagogerna ser med handledning. 

Nästan hälften, 43/89, ser hinder med uppdraget handledning, se figur 5.3. I grundskolan är 

det 29 av 47 som upplever hinder med att utföra handledning, medan det i förskolan endast är 

8 av 22 som har denna upplevelse. 29 av de 43 specialpedagoger som ser hinder arbetar i 

grundskolan samt av dessa 29 har 23 varit anställda i mer än 10 år. Av de specialpedagoger 

som varit anställda i förskolan mer än 10 år är det endast 4 av 14 som ser hinder med 

uppdraget handledning.   
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Namn Antal % 

A. Ja 43 48,3 

B. Nej 46 51,7 

Total 89 100 

Svarsfrekvens 

100 % (89/89) 

 

 

 

Figur 5.3 Resultat av frågan: Ser du några hinder med handledning? (alla specialpedagoger) 

 

Namn Antal % 

A. Tiden räcker inte till 37 80,4 

B. Pedagogerna/resurserna 

är inte i behov av den 

sortens stöd 

1 2,2 

C. Är inte relevant för 

elevernas behov 
0 0 

D. Annat 12 26,1 

Total 50 108,7 

 
Figur 5.4 Anledning till hinder för handledning enligt de svarande specialpedagogerna 

37 av totalt 43 specialpedagoger anser att tiden för handledning inte räcker till och är den 

stora anledningen till att handledning inte utförs i deras verksamhet, figur 5.4. Denna fråga 

var en flervalsfråga där det var möjligt att välja mer än ett svarsalternativ, vilket utnyttjades 

av endast sju respondenter. Av de som valt att svara en annan anledning för hinder 

framkommer svar enligt följande: 

 ”Ovilja hos personalen” 

 ”Inte bra att handleda sin egen personal om det blir ’känsliga ämne’ som ska tas upp t.ex. kring 

pedagogens arbete och synsätt” 

 ”Barnets behov kan ibland innebära att hela arbetslaget behöver träffas för handledning att ex 

gemensamt komma fram till bra strategier. Då kan det vara svårt att hitta handledningens tid.” 

 ”Kanske inte på det sätt som jag uppfattar handledningen, men kan kanske uppstå eftersom vi 

alla är kollegor, att man är i en mellanposition mellan kollegor och rektor.” 

 ”Att hitta tid då all aktuell personal har möjlighet att delta” 

 ”Måste vara frivillig…” 

 ”Oförstående ledare och pedagoger som inte inser vinsten med handledning” 

 ”Har handledning men hade behövt mer tid så att jag regelbundet kunde nå fler yrkeskategorier” 

 ”Finns inte i kulturen” 

 

På frågan om handledning får stå åt sidan för annat svarar 52 av 89 ja, vilket innebär nästan 

60 procent av specialpedagogerna. 30 av 52 vill ha mer tid till handledning, 19 önskar mer 

förståelse från pedagogerna, 11 uppger att pedagogerna vill ha sin tid till att planera 

verksamheten. En specialpedagog anser att det är ok att handledning får stå åt sidan för annat. 

I förskolan är det endast 6 av 22 som svarar att handledning får stå åt sidan, varav 5 anger mer 
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förståelse för vikten av handledning från ledningen och den sjätte önskar mer förståelse från 

pedagogerna.  

I grundskolan är det 35 av 47 som anger att handledning får stå åt sidan för annat. 27 av de 35 

har varit anställda i mer än 10 år. Anledningen till att handledning får stå åt sidan anser 18 av 

27 är tidsbrist, 10 önskar även få mer förståelse från pedagoger, 5 uppger att pedagogerna vill 

ha sin tid till planering av verksamheten samt 6 frågar efter mer förståelse från ledningen.  

5.1.8 Möjligheter och hinder med handledning enligt rektorer och förskolechefer 

Vid frågan om vilka möjligheterna är med handledning framkommer att alla respondenterna 

ser någon form av möjlighet med detta. De svarsalternativ som flest har markerat är att 

handledning utvecklar pedagogernas kunskap och kompetens, vilket överensstämmer med 

specialpedagogernas svar.  Möjligheten att ge råd och stöd till pedagogerna har endast en 

markering mindre och på tredje plats kommer möjligheten att förbättra elevernas utveckling 

och resultat. Värt att notera är de få markeringarna på möjligheter att förbättra relationer i 

verksamheten samt punkten trygga och välmående barn. Eftersom detta är en flervalsfråga har 

vi fått 176 svar från 62 respondenter, figur 5.5.  

 

Namn Antal % 

A. Märkbara resultat till följd av 

handledning/samtalen 
25 40,3 

B. Få ut ny/ mer kunskap i 

verksamheten 
22 

35,5 

C. Få bättre relationer i 

verksamheten 
6 9,7 

D. Utveckla pedagogernas 

kunskap och kompetens 
41 66,1 

E. Ge stöd och råd till 

pedagogerna i verksamheten 
40 64,5 

F. Öka möjligheterna för 

eleverna att nå bättre 

utveckling/resultat 

33 53,2 

G. Trygga och välmående barn 6 9,7 

H. Inga resultat 0 0 

I. Annat 3 4,8 

Total 176 283,9 

  

Svarsfrekvens 

100 % (62/62) 

 

 

 

 

Figur 5.5 Vilka möjligheter cheferna ser med handledning. 
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En tredjedel av cheferna, 20/62, ser hinder med specialpedagogens uppdrag handledning. I 

grundskolan är det 13/28 som upplever hinder med att specialpedagogen utför handledning, 

medan det i förskolan endast är 4 av 32, figur 5.6, som anser att det finns hinder med 

utförandet av uppdraget handledning. En kommentar som anges som hinder av cheferna i 

förskolan är ”i en del fall kan det vara ett hinder att specialpedagog har nära relation till 

pedagoger, det kan vara svårt att handleda kolleger”. 

 

 

Figur 5.6 Förskolechefers och rektorers (i grundskola) svar på om de ser hinder med specialpedagogers 

utförande av uppdraget handledning. 

 

Rektorerna anger att hinder för att specialpedagogerna ska utföra detta uppdrag är:  

Namn Antal % 

A. Tiden räcker inte till 13 92,9 

B. Pedagogerna är inte i 
behov av den sortens stöd 

0 0 

C. Är inte relevant för 
elevernas behov 

0 0 

D. Annat 3 21,4 

Total 16 114,3 

Figur 5.7 Kommentarer från rektorer i grundskola om hinder för specialpedagogers utförande av uppdraget 

handledning. 

Av de som valt att svara under rubriken Annat framkommer följande faktorer som hinder för 

att specialpedagogen ska utföra uppdraget handledning: 

 ”Pedagoger är inte mottagliga för att utveckla sitt arbete” 

 ”Andra pedagogers inställning till att lyssna på vad specialpedagogen säger” 

 ”Hindret är svårigheter att genomföra själva förändringen och kanske special- 

pedagogens egen inställning och kompetens” 

Tabellen visar att 13 av 16 anser att tidsbrist är den största anledningen till att 

specialpedagogerna inte utför uppdraget handledning, figur 5.7. 
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Kommentarer från chefer i annan verksamhet är ”ofta vill man ha handledning när det är kris. 

Svårare med kontinuerlig handledning i förebyggande syfte” och ”är inte relevant för 

elevernas behov”.  

På frågan om handledning får stå åt sidan för annat svarar 34 av 62 respondenter ja, vilket 

innebär fler än hälften av cheferna anser att handledning får stå åt sidan för annat, varav två 

anser att det inte har någon betydelse. 26 av 34 chefer vill ha mer tid till handledning, 11 

önskar mer förståelse från pedagogerna, 5 uppger att pedagogerna vill ha sin tid till att planera 

verksamheten. En av cheferna uppger sig inte vara så insatt i specialpedagogens olika 

uppdrag. 

I förskolan är det 12 av 32 chefer som svarar att handledning får stå åt sidan för annat, varav 2 

anger att det inte har någon betydelse. 8 önskar att specialpedagogens tid skulle räcka till mer 

handledning och 2 önskar mer förståelse från pedagogerna för vikten av handledning. En är 

inte så insatt i specialpedagogens olika uppdrag.  

I grundskolan är det 21 av 28 rektorer som anger att handledning får stå åt sidan för annat. 

Anledningen till att handledning får stå åt sidan anser 18 av 21 är tidsbrist, 7 önskar även få 

mer förståelse från pedagoger samt 3 uppger att pedagogerna vill ha sin tid till planering av 

verksamheten.  

5.1.9 Handledaruppdragets tydlighet enligt specialpedagoger 

Resultatet visar att 68 av 89 respondenter anser att handledaruppdraget för specialpedagoger 

behöver förtydligas. Denna siffra fördelas på 15 av 22 i förskolan samt 40 av 47 i 

grundskolan. Svarsalternativet ”tydlighet i specialpedagogens uppdrag från ledning till all 

personal” utmärker sig med en klar majoritet av svaren, 50/89. 20 påpekar även ”tydlighet 

från ledningens sida mellan specialpedagogens och speciallärarens roll vid anställning”. Det 

efterfrågas även att specialpedagogen har relevant utbildning för att utföra handledning.  

Av de specialpedagoger i grundskolan som varit anställda i mer än 10 år anser 31 av 40 att 

handledaruppdraget behöver bli tydligare från ledning till all personal. I förskolan är denna 

siffra 12 av 22.  

Specialpedagogernas uppfattning om hur kollegor ser på deras uppdrag handledning visar på 

ett positivt resultat. Endast en svarar negativt på denna fråga. 9 av 12 specialpedagoger som 

varit anställda i mer än 10 år i grundskola har valt att skriva egen kommentar till sitt svar. Här 

framkommer åsikten att om det upplevs positivt eller negativ varierar från dag till dag samt är 

individuellt beroende av arbetsbelastningen i verksamheten. När det gäller om 

specialpedagogen har ledningens förtroende upplever alla sig ha detta förtroende. 

5.1.10  Handledaruppdragets tydlighet enligt rektorer och förskolechefer   

Resultatet visar att 29 av 62 respondenter anser att handledaruppdraget för specialpedagoger 

behöver förtydligas, figur 5.8. Denna siffra fördelas på 12 av 32 chefer i förskolan samt 17 av 

28 rektorer i grundskolan. Svarsalternativet ”tydlighet i specialpedagogens uppdrag från 

ledning till all personal” utmärker sig även hos cheferna med en klar majoritet av svaren, 

22/29. 8 påpekar även tydlighet från ledningens sida mellan specialpedagogens och 

speciallärarens roll vid anställning. 12 chefer efterfrågar att specialpedagogen har relevant 

utbildning för att utföra handledning. 10 vill ha mer kunskap om skillnaden mellan 

specialpedagogens och speciallärarens roll.   
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Namn Antal % 

A. Tydlighet i 

specialpedagogens 

uppdrag från ledning till 

personal 

22 

75,9 

B. Att specialpedagogen 

har relevant utbildning 

för att utföra 

handledning 

12 41,4 

C. Mer kunskap om 

skillnaden mellan 

specialpedagogens och 

speciallärarens roll 

10 34,5 

D. Tydlighet från 

ledningens sida mellan 

specialpedagogens och 

speciallärarens roll vid 

anställning 

8 27,6 

Total 52 179,3 

 

Svarsfrekvens 

46,8% (29/62) 

Figur 5.8 Rektorernas svar på hur specialpedagogens handledaruppdrag behöver förtydligas. Även här var flera 

alternativ möjliga. 

Av de rektorer och förskolechefer som inte anser att handledaruppdraget behöver bli tydligare 

har följande kommentarer lämnats:  

 ”Har redan en väl fungerande handledning till kollegor, dock räcker inte tiden till och vi får då 

prioritera av de resurser vi har” 

 ”det är ett tydligt formulerat verktyg/uppdrag”  

 ”det finns en klar uppdragsbeskrivning – men alla utbildade specialpedagoger har inte utrymme i 

sin tjänst att kunna bedriva handledning” 

 ”Tror inte det, håller på att utforma var, när hur tillsammans med specialpedagogen”  

 ”för mig är det tydligt”  

 ”det är tydligt men tiden måste användas till arbetet direkt med eleverna, så tiden till 

handledning är begränsad”  

 ”specialpedagogens uppdrag är klart och tydligt förankrat i organisationen”  

 ”Specialpedagogerna i förskolan har arbetat med handledning av pedagogerna i arbetslag under 

lång tid. Nytt material - arbetsgång är nyligen utarbetad”  

 ”Det fungerar i regel bra”  

 ”Specialpedagogen har legitimitet att handleda personalen i de frågor som är aktuella”  

 ”Uppdraget är tydligt, bara man kommunicerar det.” 

 ”Vi vet uppdraget, men när tiden inte räcker så”  

 ”är tydligt och väl förankrat”  

 ”Det fungerar efter våra behov” 

  ”Tycker det fungerar ganska bra.”  
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 ”Det ligger redan i uppdraget. specialpedagogen arbetar inte med individen, utan handleder 

arbetslaget runt individen, för att individen ska lyckas och nå framgång”  

 

Chefernas uppfattning om hur kollegor ser på specialpedagogens uppdrag handledning visar 

på ett positivt resultat. Ingen svarar negativt på denna fråga. Däremot lämnas exempelvis 

följande kommentarer:  

 ”De är ovana vid handledning och då är en lång process från att specialpedagogen går från att 

stötta eleven till att hjälpa läraren att stötta eleven” 

 ”Både och. Finns en del pedagoger som inte vill ta till sig den kunskap som Specialpedagogen 

ger” 

 ”På kort sikt vill man nog ha mer av specialundervisning för eleverna och bortser från sin egen 

roll i mötandet av barn i behov av särskilt stöd” 

 ”Kan nog vara en blandning. I konkreta fall lyssnar man nog, men om det diskuteras allmänt 

kanske kollegor inte tar till sig vad specialpedagogen säger” 

 ”Viss osäkerhet att ta emot handledning” 

 ”De flesta som fått handledning har tyckt det varit ett värdefullt tillfälle att reflektera” 

 ”Det finns en skillnad i synen på specialpedagog i skolan och förskolan. Förskolans pedagoger i 

arbetslagen vänder sig till specialpedagog för att få hjälp och stöd: ’Hur kan jag/vi göra för 

att…’. Den handledande rollen i skolan är svårare, oftare finns önskan att ’någon annan…’. 

Kanske tidsbrist eller känslan på otillräcklighet med stora klasser, men också av en tradition som 

tycks vara svår att bryta. När specialpedagoger började utbildas runt 1990-talets början, var 

uppdraget tydligt: specialpedagogens uppdrag skulle vara handledande och konsulterande i 

första hand, till skillnad från tidigare speciallärare. Det uppdraget/förväntan har varit svårt att 

genomföra fullt ut, då speciallärarrollen varit helt annorlunda, och den traditionen, upplever jag, 

har i mångt och mycket fått leva kvar inom många grundskolor nya generationer av lärare till 

trots.” 

 ”Viss misstänksamhet kan finnas i personalgruppen” 

 ”Nervöst till en början och kanske lite negativt” 

 

Utöver dessa kommentarer fanns flera som skrev ”varierande” samt ”både positivt och 

negativt”. Alla chefer uppger att de har förtroende för specialpedagogen i att utföra sitt 

handledaruppdrag i verksamheten.  

5.1.11  Mer eller mindre handledning önskvärt? Specialpedagogernas svar 

Tre fjärdedelar av alla respondenterna anser att det skulle vara önskvärt med mer handledning 

i verksamheten. De övriga anser att det är tillräckligt som det är.  

Faktorerna som styr handledningens förekomst är tidsbrist enligt 46 respondenter, av de 66 

som svarar önskvärt med mer handledning. 12 anger intresse från pedagogerna, 8 anger 

ledningens syn på handledning och 4 anger ekonomi som en betydande faktor. Exempel på 

faktorer som styr handledningens förekomst enligt specialpedagoger i grundskolan, som varit 

anställda i mer än 10 år, är: ”Insikt vad det är (handledning), tiden, ledningens inställning om 

de tycker att det är viktigt”, ”stöd till enstaka elever och grupper. Mycket externa kontakter”, 

”arbetet kring eleverna går i första hand och handledning kommer inte så långt upp på listan 

över specialpedagogens uppdrag ute i verksamheten” och ”en handledning måste ge något till 

de som önskar handledning eller behöver handledning sedan måste man titta på sådant som 

fungerar först innan man kan vidareutveckla en verksamhet”.  

Ett exempel, på faktorer som styr handledningens förekomst, från förskolan där 

specialpedagogen varit anställd i mer än 10 år är: ” Mandat från ledning och personal. Om 

ledningen tycker att det är viktigt ser den till att tid avsätts för handledning. Det krävs även 

trygghet både hos den som handleder och de som blir handledda. Det krävs en öppenhet och 

en vilja hos alla parter till flexibilitet i synen på barnet/eleven och sin egen roll”. 
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Fördelningen mellan de som tycker att det vore önskvärt med mer handledning i 

verksamheten och de som tycker att det är bra som det är fördelar sig jämnt över de olika 

anställningstiderna och i såväl förskola som grundskola. De kommentarer om styrande 

faktorer som lämnats från specialpedagoger som varit anställda kortare tid än tio år handlar 

till övervägande del om tidsbrist samt pedagogernas inställning till handledning. 

5.1.12  Mer eller mindre handledning önskvärt? Rektorer och förskolechefers svar 

Mer än tre fjärdedelar av respondenterna anser att det skulle vara önskvärt med mer 

handledning i verksamheten. De övriga anser att det är tillräckligt som det är, förutom en som 

anser att det skulle vara önskvärt med mindre handledning.  

Faktorerna som styr detta är enligt 16 av de 29 svarande respondenterna tidsbrist. 4 uppger 

tillgång till specialpedagog, 2 ifrågasätter specialpedagogens kompetens, 5 anger ekonomi 

som en betydande faktor. Exempel på andra svar är: ”kulturen på skolenheten – öppenhet, 

handledning kan synliggöra brister som man som pedagog får ta ställning till och förhålla sig 

till”, ”acceptans av kollegor” samt ”organisera och prioritera”. 

5.1.13 Frågor om specialpedagogens arbetsbeskrivning till specialpedagoger 

Fler än hälften av de svarande respondenterna uppger att de har en arbetsbeskrivning som 

berör uppdraget handledning. 31 svarar att de inte har någon arbetsbeskrivning. Av dessa 31 

arbetar 21 i grundskolan. I förskolan är det däremot 18 av 22 som har arbetsbeskrivning som 

berör handledning. De övriga 4 har ingen arbetsbeskrivning. Hos flera av de där handledning 

inte berörs i arbetsbeskrivningen vore det önskvärt att det ingick.  

Respondenterna bads uppskatta hur stor del av deras uppdrag som är handledning på en skala 

från 1-5, där 1 är lägst och 5 är högst. Resultatet visar att de flesta, 30/89, uppger siffran 2 (B) 

på skalan. 27/89 markerar siffran 1 (A), 10/89 siffran 3 (C). Endast 2/89 markerar en 4 (D) på 

skalan. Ingen markerar 5 (E) på skalan. Fördelningen mellan förskola och grundskola visas i 

figur 5.9 och 5.10. 

                                

Figur 5.9 Hur stor del är handledning av ditt 

uppdrag? Svar från specialpedagoger i förskola. 

Figur 5.10 Hur stor del är handledning av ditt 

uppdrag? Svar från specialpedagoger i grundskola. 

                     

 

Som framgår av stapeldiagrammen ligger tyngdpunkten olika i de båda verksamheterna. I 

förskolan är handledning en större del av uppdraget än vad det är i grundskolan. 

Vikten av handledaruppdraget fick också av specialpedagogerna skattas på en skala från 1-5. 

Resultatet visar här en annan åsikt om uppdraget handledning än vad som framkom i frågan 

om uppdragets fördelning. 34/89 specialpedagoger anser att handledning är en 4 på skalan. 

26/89 markerar siffran 3, 20/89 markerar 5, 7/89 siffran 2 och endast 2 anger siffran 1.  
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Figur 5.11 Specialpedagogers syn på vikten av 

handledning (i förskola). 

Figur 5.12 Specialpedagogers syn på vikten av 

handledning (i grundskola). 

    

Resultaten visar även här på en starkare betoning på uppdraget i förskolan jämfört med 

grundskolan även om det enligt diagrammen ovan framkommer mer samstämmighet i åsikten 

om vad specialpedagogerna anser om vikten av uppdraget handledning i de båda 

verksamheterna, figur 5.11 och 5.12.  

5.1.14  Frågor om specialpedagogens arbetsbeskrivning till rektorer och förskolechefer 

Hälften av de svarande respondenterna uppger att specialpedagogen har en arbetsbeskrivning 

som berör uppdraget handledning. 4 anger att det inte ingår handledning i arbetsbeskrivningen 

och 26 svarar att det inte finns någon arbetsbeskrivning. Av de som svarar att 

arbetsbeskrivning som berör uppdraget handledning finns beskrivs den av några med följande 

kommentarer: 

 ”En punkt i beskrivningen är handleda pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd” 

 ”Den ingår som en självklar del” 

 ”Alla som har specialpedagogisk utbildning handleder inte. Det finns några i verksamheten med 

specifikt uppdrag att handleda.” 

 ”Finns ingen nedskriven men vi har alltid diskuterat utifrån de tre U:na. Undervisning, 

Utveckling, Utredning. Där utveckling även inbegriper handledning.” 

 ”Tre olika områden varav handledning är en del” 

 ”En tredjedel ska vara handledning av specialpedagogens heltid. Innehåll gäller både individ, 

grupp och organisation.” 

 ”Det finns en handlingsplan som beskriver vilka insatser och stöd arbetslagen kan få” 

 ”Framgår av olika styrdokument” 

 ”Skall ge handledning och stöd” 

 ”Ska vara ungefär 1/3 av uppdraget” 

 ”Detta är specialpedagogens huvuduppdrag” 

 ”Finns gemensamt för hela utb” 

 ”Uppdragsbeskrivning” 

 ”Ingår som en arbetsuppgift” 

 

Respondenterna bads uppskatta hur stor del av specialpedagogernas uppdrag som är 

handledning på en skala från 1-5, där 1 (A) är lägst och 5 (E) är högst, figur 5.13. Resultatet 

visar att de flesta, 19/62, uppger siffran 2 (B) på skalan, vilket sammanfaller med resultatet 

från specialpedagogerna. 8/62 markerar siffran 1 (A), 15/62 siffran 3 (C). 17/62 markerar en 4 

(D) på skalan och endast 3 markerar 5 (E)på skalan. 

Som framgår av stapeldiagrammet, figur 5.13, har cheferna använt alla graderingarna på 

skalan, även den högsta, vilket ingen av specialpedagogerna gjorde. Markeringarna är mer 



40 
 

jämnt fördelade mellan de tre mittersta alternativen jämfört med specialpedagogerna som 

lägger tyngdpunkten på de två lägsta alternativen.  

 
 

Namn Antal % 

A. 1 8 12,9 

B. 2 19 30,6 

C. 3 15 24,2 

D. 4 17 27,4 

E. 5 3 4,8 

Total 62 100 

 

 

  

 

 

 

 

 Namn Antal % 

A. 1 0 0 

B. 2 1 1,6 

C. 3 10 16,1 

D. 4 32 51,6 

E. 5 19 30,6 

Total 62 100 

 

 

 

Figur 5.13 Rektorers och förskolechefers uppskattning Figur 5.14 Rektorers och förskolechefers åsikt 

av hur stor del av specialpedagogens uppdrag som om hur viktigt uppdraget handledning av 

är handledning.    specialpedagog är för verksamheten. 

 

Vikten av handledaruppdraget fick också skattas på en skala från 1-5, figur 5.14. Resultatet 

visar här en annan åsikt om uppdraget handledning än vad som framkom i frågan om 

uppdragets fördelning. 32/62 anser att handledning är en 4 (D) på skalan. 10/62 markerar 

siffran 3 (C), 19/62 markerar 5 (E), endast 1 siffran 2 (B) och ingen anger siffran 1 (A).  

Som framgår av stapeldiagrammet har cheferna inte använt alla graderingarna på skalan. Den 

lägsta har inte markerats, i likhet med specialpedagogernas svar. Den högsta stapeln är 4(D) 

på chefernas stapel, vilken är högre markerad än specialpedagogernas stapel som har högst 

markering på 3(C) när det gäller deras åsikt om hur viktigt specialpedagogens uppdrag 

handledning är för verksamheten.   

Även hos rektorer och förskolechefer hamnar resultatet olika om jämförelse görs mellan 

förskola och grundskola. I förskolan är handledning en större del av uppdraget än vad det är i 

grundskolan. Förskolecheferna har använt sig av hela skalan med betoning på den övre 

halvan, medan rektorerna i grundskolan endast har en markering över siffran tre på skalan när 

det gäller hur stor del handledning är av det specialpedagogiska uppdraget, figur 5.15 och 

5.16. 
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Namn Antal % 

A. 1 3 9,4 

B. 2 3 9,4 

C. 3 8 25 

D. 4 16 50 

E. 5 2 6,2 

Total 32 100 

 

 

 

Figur 5.15 Förskolechefers uppskattning av hur stor 

del av specialpedagogens uppdrag som är 

handledning. (Förskola) 

 

Figur 5.16 Rektorers uppskattning av hur stor del 

av specialpedagogens uppdrag som är handledning. 

(Grundskola

 

När det gäller vikten av handledaruppdraget är det mer jämnt fördelat mellan förskola och 

grundskola även om förskolan även här hamnar längre upp på skalan, figur 5.17 och 5.18. 

Ingen har i någon av respondentgrupperna markerat de två lägsta alternativen på skalan om 

hur viktigt uppdraget handledning av specialpedagog är för verksamheten. 

Som framgår av diagrammen, figur 5.17 och 5.18, anser de flesta förskolecheferna att 

specialpedagogens handledningsuppdrag är mycket viktigt, i jämförelse med rektorerna, där 

endast några anser att det är mycket viktigt medan de flesta anser det något mindre viktigt.  
 

 

 

 

 

 

Figur 5.17 Förskolechefers åsikt om hur viktigt 

uppdraget handledning av specialpedagog är för 

verksamheten. (Förskola) 

 Figur 5.18 Rektorers åsikt om hur viktigt 

uppdraget handledning av specialpedagog är för 

verksamheten. (Grundskola)

Namn Antal % 

A. 1 5 17,9 

B. 2 14 50 

C. 3 8 28,6 

D. 4 0 0 

E. 5 1 3,6 

Total 28 100 

Svarsfrekvens 

100 % (32/32) 

Svarsfrekvens 

100 % (28/28) 
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5.2 Teoretisk tolkning 

5.2.1 Begreppet handledning 

Resultatet visar angående begreppet handledning att många respondenter anser det vara 

mångtydigt. Nästan alla anser att handledning innebär reflekterande samtal samt nästan 

hälften anser att det innebär rådgivande samtal. Detta sätt att se på handledning kan ur ett 

sociokulturellt perspektiv tolkas som en form av situation där mästaren undervisar lärjungen 

istället för att som ett relationellt perspektiv förespråkar, anse att kunskapen skapas i mötet 

mellan individer. 

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de 

olika skolverksamheterna. När det gäller handledning genom reflekterande samtal 

överensstämmer detta med litteraturen (Ahlberg, 2007; Bladini, 2004; Handal & Lauvås, 

2001; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005; Søndenå, 2007). Det finns en dissonans 

mellan hur rådgivning betonas i litteraturen och vad som framkommer i resultatet. Resultatet 

visar att det i verksamheterna, av pedagoger samt ledning, finns större förväntningar på 

rådgivning av specialpedagoger än vad litteraturen beskriver som framträdande i 

specialpedagogens roll. Rådgivning är enligt litteraturen endast en mindre del i 

specialpedagogens uppdrag. Däremot nämns kompetensutveckling av många forskare som en 

viktig del med effekt på verksamheten (Bladini, 2004; Gjems, 2007; Hammarström-

Lewenhagen, 2006; Handal & Lauvås, 2001; Killén, 2008; Kroksmark, 2007; Nisser, 2009; 

Rönnerman, 2007). I den öppna delen av frågan om begreppet handlednings betydelse angavs 

inte kompetensutveckling som en möjlighet av varken specialpedagoger eller förskolechefer 

och rektorer. Att begreppet handledning betyder spontansamtal, ett samtal som sker 

exempelvis i korridoren på initiativ av den som behöver råd eller stöd, sågs av båda de olika 

svarskategorierna som ett mindre valbart alternativ. Enligt ramfaktorteorin styrs uppdraget 

handledning utifrån ledningens syn på uppdraget i verksamheten, vilka i sin tur har ramar 

utifrån skollagen och olika styrdokument att följa. Det kan ur ett professionsteoretiskt sätt att 

se på begreppet handledning se ut på samma sätt med utgångspunkten att ledningen, eller 

cheferna, anser sig ha mandat att styra specialpedagogens fördelning av sina arbetsuppgifter 

efter sitt tyckande. Likaså om specialpedagogerna inte anser sig ha full legitimitet varken från 

pedagoger eller från ledning, vilket kan medföra svårigheter att hävda sin kunskap om hur 

handledning bör utföras för att nå ett utvecklande och hållbart resultat. 

5.2.2 Hur vanligt är det med handledning  

I resultatet framgår att det endast är en av de svarande specialpedagogerna som inte utför 

handledning i förskolan, medan det i skolan är en femtedel av specialpedagogerna som inte 

utför handledning i sin verksamhet. Forskningen visar på liknande resultat (Alm & Nilholm, 

2012; Bladini, 2004; Gjems, 2007; Hammarström-Lewenhagen, 2006; Handal & Lauvås, 

2001; Killén, 2008; Kroksmark, 2007; Nisser, 2009; Rönnerman, 2007). I enlighet med syftet 

med studien som är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de 

olika skolverksamheterna är det intressant att notera att cheferna anser att deras 

specialpedagoger utför till största delen grupphandledning, medan specialpedagogerna själva 

anger att handledningssituationerna fördelas ganska jämnt mellan enskild handledning, 

grupphandledning, rådgivande samtal samt spontan handledning. Detta kan eventuellt bero på 

att cheferna inte har så stor insikt i hur stor del av specialpedagogens vardag som innefattar 

andra typer av handledning som cheferna inte ser. Exempelvis anser endast 8 av 62 chefer att 

handledning även betyder spontansamtal, korridorprat, medan 18 av 89 specialpedagoger 

anser att detta förekommer.  Cheferna kan även vara i tron att den handledning som utförs är 

den som de anser ska utföras av specialpedagogen. Tolkning kan göras att specialpedagogerna 

här använder sig av den autonomi som ska ingå i en profession. Cheferna kan tolkas använda 
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sig av de resursrelaterade ramarna när de eventuellt försöker styra handledningen till 

grupphandledningssituationer. Med hänsyn till ekonomi och personalresurser kan det anses 

mer fördelaktigt med grupphandledning i förhållande till enskild handledning ur en 

chefsaspekt.  

5.2.3 Möjligheter och hinder med handledning 

Specialpedagogerna anser att möjligheter med handledning är att utveckla pedagogernas 

kunskap och kompetens. Chefernas svar överensstämmer med specialpedagogernas svar i 

denna fråga. Detta resultat upplevs som intressant eftersom ingen angav kompetensutveckling 

som en av betydelserna för begreppet handledning. När det gäller möjligheten att förbättra 

relationer som enligt forskare har stor betydelse för verksamhetens funktion (Aspelin, 2010, 

2013; Augustinsson & Brynolf, 2012) visar studien på mycket låga resultat. Det 

uppmärksammades framförallt i chefernas svar, där endast 6 av 62 har valt detta alternativ 

som en möjlighet med handledning av specialpedagog. Detta är ett tydligt exempel på 

sociokulturella perspektivet där specialpedagogen tydligt bidrar med möjlighet till utveckling 

av kunskap och kompetens. Även det relationella perspektivet, som innebär att det som sker i 

samspel och förhållande mellan olika aktörer är det centrala, kan här tolkas som möjlighet att 

handledning förbättrar relationer i verksamheten. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de 

olika skolverksamheterna. När det gäller hinder att utföra handledning framkommer 

genomgående tiden som en avgörande faktor. Ytterligare en faktor som nämns är bristen på 

förståelsen för handledningens effekter från i första hand pedagoger men i vissa fall även från 

ledningens sida. Detta tolkas enligt ramfaktorteorin som en ekonomisk fråga samt en 

administrativ fråga, där det gäller bestämmelser om ledning och struktur. Ur en professionell 

synvinkel kan det ifrågasättas om specialpedagogen har jurisdiktion på det som Abbott (1988) 

kallar arbetsplatsarenan. Han anser att det är betydligt vanligare att den enskilda är tvungen att 

ta på sig en mängd uppgifter som inte hör till det egna yrket, likväl som att avsäga sig en del 

av det som egentligen hör till.  

 

En kommentar som utmärker sig i resultatet från specialpedagogerna är att det i en del fall kan 

vara ett hinder att specialpedagogen har en nära relation till de pedagoger som ska handledas, 

det anses svårt att handleda kollegor. Vid analys uppstår då frågan om det är svårt för 

specialpedagogen eller för de handledda pedagogerna? I en intervjusituation hade frågan 

kunnat klargöras om vem som upplever det problematiskt, eventuellt båda. Professionellt 

bemötande oavsett relation är i detta sammanhang nödvändigt för att båda parter ska utvecklas 

i sitt uppdrag (Ahlberg, 2013, Aspelin, 2013).  Ur en professionsteoretisk synvinkel kan detta 

ses som brist på autonomi samt jurisdiktion på arbetsplatsen. Abbott (1988) påpekar att 

gränsdragningen mellan yrkeskårerna lätt kan försvinna när arbetsbördan är hög eller att den 

professionelle är så inkompetent att para- eller icke professionella måste ta över funktionerna. 

Han menar vidare att spridningen inom yrkesgrupper lätt kan leda till att exempelvis 

underlydande kan vara betydligt mer kompetenta inom den aktuella professionella uppgiften 

än den som egentligen har uppgiften i sin profession. En specialpedagog som inte upplever 

legitimitet från varken ledning eller från pedagoger kan känna osäkerhet samt ha svårigheter 

att hävda sin profession och uppträda som en auktoritet. Det kan även tolkas som att 

pedagogerna inte har kunskap om specialpedagogens arbetsuppgifter samt förståelse för att 

handledning ingår som ett av specialpedagogens uppdrag. Misstolkningar kan då ske från 

pedagogernas sida och specialpedagogen kan uppfattas som en kollega som tillrättavisar. 
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5.2.4 Tydlighet i handledaruppdraget 

Båda svarskategorierna anser att tydligheten i specialpedagogens uppdrag bör bli tydligare. I 

skolan anser 31 av 40 specialpedagoger att uppdraget behöver förtydligas från ledning till all 

personal. I förskolan är det drygt hälften av specialpedagogerna som anser detta.  Däremot är 

siffrorna inte lika höga hos förskolecheferna och rektorerna när det gäller behovet av 

förtydligandet av uppdraget. Mindre än hälften anser att det behövs. Förvånansvärt nog 

betonar 22 av de 29 som önskar förtydligande, att det är från ledning till all personal det krävs 

ett förtydligande. Funderingar på orsaken till detta svar skapar förvirring i analysen. Kan det 

möjligtvis antas att de menar sin ledning eller högre instanser (Hjörne, 2012; Nilholm, 2012) 

och att deras mandat inte räcker till eller inser de sina egna tillkortakommanden?  Här kan ur 

ett professionsteoretiskt perspektiv göras tolkningen att rektorer och förskolechefer inte har 

fullständig autonomi i sitt yrkesutövande. Kan här även tolkas som en upplevd konkurrens om 

jurisdiktion mellan chefer och specialpedagoger med tanke på specialpedagogens 

mellanposition samt att det ingår ledarskap i specialpedagogens utbildning. En annan tolkning 

kan vara att cheferna inte upplever sig ha jurisdiktion gentemot sin arbetsgivare och gällande 

styrdokument. Med tanke på de organisationsrelaterade ramarna i ramfaktorteorin, kan det för 

ledningen vara svårt att bryta ett invant mönster hos en befäst organisation. Även de 

administrativa ramarna som handlar om hur skolan ska ledas och struktureras kan påverka 

tydligheten i ledningens styrning av uppdraget. I ett sociokulturellt perspektiv kan ledningens 

förhållande till specialpedagogernas arbetsuppgifter tolkas att individer lär sig hela tiden i alla 

sociala sammanhang, vilket medför att handledning eventuellt, ur detta perspektiv, inte 

upplevs som viktig. Byström och Nilsson (2003) betonar att ledningens kunskap och 

inflytande, synliga och dolda maktstrukturer på den enskilda arbetsplatsen samt kollegors 

förväntningar har stor betydelse för hur det specialpedagogiska handledningsuppdraget kan 

förtydligas. 

 

Några chefer anser enligt resultatet att alla utbildade specialpedagoger inte har utrymme i sin 

tjänst att kunna bedriva handledning. Deras arbete måste användas till arbetet direkt med 

eleverna vilket gör att tiden för handledning är begränsad samt att resurserna får prioriteras på 

annat sätt. Det är en intressant inställning från chefernas sida att specialpedagogerna behöver 

användas i arbetet direkt med eleverna för att få effekt. Mycket forskning visar på 

handledningens goda effekter när det gäller elevernas resultat (Ahlberg, 2013; Grahn, 2010; 

hsv.se). Enligt Bladini (2012) är avgränsningen av vad som görs till problemområdet som 

man ska tala om i handledningssamtalet inte given utan sker i mötet mellan lärarnas 

beskrivningar av sina svårigheter och specialpedagogens frågor. Ur det sociokulturella 

perspektivet upplevs chefernas tankar att härröra sig till en kategorisk syn på eleven där 

eventuella problem hamnar hos individen. Istället för att ansluta sig till de tankar som 

Vygotsky presenterar, som handlar om att individen utvecklas i kunskapande möten med 

andra, tar cheferna andra beslut om specialpedagogens uppdrag, troligtvis för att nå ett i deras 

ögon snabbare resultat. Med hjälp av ramfaktorteorin kan handlandet ses som ett behov av att 

styra verksamheten efter sin uppfattning om elevernas förutsättningar och möjligheter i sitt 

lärande. När det gäller professionsaspekten tolkas detta som att specialpedagogen innehar en 

semiprofession istället för en profession, eftersom denne varken har självständighet eller 

inflytande nog för att förändra synen på specialpedagogens handledaruppdrag hos dessa 

chefer.  

 

Av specialpedagogerna som arbetar i grundskolan och varit anställda i mer än 10 år anser tre 

fjärdedelar att handledaruppdraget behöver bli tydligare från ledning till all personal. I 

förskolan är denna siffra endast hälften. Anledningen till denna överrepresentation i skolan 

kan vara att traditionen är att specialpedagogen ska åtgärda problemen hos individen utanför 
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klassrummet. Enligt den forskning som tagits del av påtalas samma tendenser som här 

framkommit. Trots allt arbete för att få till stånd ett inkluderande arbetssätt, har fortfarande 

inte detta fått tillräckligt stor genomslagskraft, framförallt i skolan (Ahlberg, 2013; Alm & 

Nilholm, 2012; Bladini, 2004, Malmgren Hansen, 2002; Nilholm, 2012; Nilholm & 

Göransson, 2013; Nisser, 2009; Persson & Persson, 2012). Förskolan har enligt tradition en 

annan inställning till handledning av specialpedagog. Vilket kan bero på deras vana att arbeta 

i arbetslag något som lärare inte gör i samma utsträckning. Utifrån ramfaktorteorin kan detta 

tolkas som att rektorerna har svårt att förändra skolkulturen till ett mer inkluderande arbetssätt 

liknande det som sker i förskolan. 

 

När det gäller frågan om kollegerna har specialpedagogens förtroende för handledning svaras 

genomgående positivt på frågan. Däremot lämnas kommentarer som kan anses tvetydiga, där 

de uttalar att det kan upplevas både positivt och negativt. Exempelvis: ”Finns en del 

pedagoger som inte vill ta till sig den erbjudna kunskapen”, ”På kort sikt vill man nog ha mer 

av specialundervisning för eleverna och bortser från sin egen roll i mötandet av barn i behov 

av särskilt stöd”. Andra kommentarer som framkommer är att det kan finnas en viss osäkerhet 

och misstänksamhet i personalgruppen. Det är även en lång process för pedagogen att gå från 

att specialpedagogen ska stötta eleven till att hjälpa lärarna att stötta eleven. Även här kan 

hänvisas till den skolkultur som råder. Ur professionsteoretiskt perspektiv kan tolkas ett behov 

av klargörande av legitimiteten i specialpedagogens yrkesroll, såväl som ett förtydligande av 

specialpedagogens arbetsuppgifter som en hjälp och stöd till pedagogerna i verksamheten.  

 

Även om det tidigare hänvisades till olika traditioner i skola jämfört med förskola visar 

följande citat, hämtat från chefernas uppfattning om hur kollegor ser på specialpedagogens 

uppdrag handledning, att det finns chefer som har kunskap och förståelse för hur uppdraget 

bör se ut:  

 
”Det finns en skillnad i synen på specialpedagog i skolan och förskolan. 

Förskolans pedagoger arbetslagen vänder sig till spec. ped. för att få hjälp och 

stöd: "Hur kan jag/vi göra för att.". Den handledande rollen i skolan är svårare, 

oftare finns önskan "att någon annan…"Kanske tidsbrist eller känslan på 

otillräcklighet med stora klasser, men också av en tradition som tycks vara svår 

att bryta. När specialpedagoger började utbildas runt 1990-talets början, var 

uppdraget tydligt: specialpedagogens uppdrag skulle vara handledande och 

konsulterande i första hand, till skillnad från tidigare speciallärare. Det 

uppdraget/förväntan har varit svårt att genomföra fullt ut, då speciallärarrollen 

varit helt annorlunda, och den traditionen, upplever jag, har i mångt och mycket 

fått leva kvar inom många grundskolor nya generationer av lärare till trots”.  

 

Denna del av redovisat resultat tolkas som ett bevis på att möjligheterna finns att göra 

handledningsuppdraget tydligare samt ge specialpedagogen den autonomitet som behövs för 

att deras uppdrag ska utföras enligt examensordningen.  

5.2.5 Faktorer som styr förekomsten av handledning  

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de 

olika skolverksamheterna. Tidsbristen är, i båda svarsgrupper, utan undantag den största 

angivna faktor som anges styra förekomsten av specialpedagogisk handledning. Cheferna har 

dessutom bland annat angett ekonomi samt acceptans av kollegor som betydande faktorer. En 

kommentar som ges är: ”kulturen på skolenheten – öppenhet, handledning kan synliggöra 

brister som man som pedagog får ta ställning till och förhålla sig till”. I enlighet med de 

organisationsrelaterade ramarna utgör skolkulturen fasta ramar för hur verksamheten ska 

styras, vilket försvårar för specialpedagogen att erhålla acceptans från kollegor i 
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verksamheten. Även de resursrelaterade ramarna samt de pedagogiska ramarna, dit tid och 

ekonomi kan räknas, är inom skolverksamheter svåra att förändra. Enligt Abbott (1988) 

påverkar omgivande social miljö professionerna genom att öppna och stänga jurisdiktioner. 

”The basic question is who can control and supervise the work and who is qualified to do 

which parts of it” (Abbott, 1988, s. 64).  

Vetenskaplig kunskap är en ny social auktoritetsform som enligt Brante (1998) kan användas 

som ett maktredskap. Brante anser också att i det postindustriella samhället, eller 

kunskapssamhället, spelar teoretiska kunskaper en avgörande roll. Å ena sidan kan man 

utifrån ett perspektiv se att dessa teoretiska kunskaper börjar genomsyra politiken. Ett motsatt 

perspektiv visar att tekniken, vetenskapen och expertisen blir allt mer underställd den 

politiska makten, vilket gör att expertisen blir makthavarnas redskap och förser politiker med 

lämpliga sakuppgifter och argument. 

 

Även några specialpedagoger har nämnt ekonomi som faktor, men i den gruppen lyfts 

samtidigt fram faktorer som: intresse från pedagogerna samt ledningens syn på handledning. 

Följande kommentar har lämnats från en specialpedagog anställd i förskola mer än 10 år: ” 

Mandat från ledning och personal. Om ledningen tycker att det är viktigt ser den till att tid 

avsätts för handledning. Det krävs även trygghet både hos den som handleder och de som blir 

handledda. Det krävs en öppenhet och en vilja hos alla parter till flexibilitet i synen på 

barnet/eleven och sin egen roll”. Vikten av goda relationer påpekas av såväl Berg och De 

Jong (2011) som Aspelin (2010). Frågeställningar som uppkommer är: vem styr 

specialpedagogens uppdrag? och vem kan göra något åt de önskningar som framkommer i 

undersökningen? Genomgående önskas det mer handledning ute i verksamheterna. Både hos 

chefer och hos specialpedagoger svarar tre fjärdedelar av respondenterna, att det skulle vara 

önskvärt med mer handledning av specialpedagoger ute i verksamheterna. Sahlin (2004) 

påpekar vikten av att skolledningen är kunnig och aktiv när det gäller införandet av 

handledningsfunktionen. Det är även viktigt att den handledande specialpedagogen upplever 

legitimitet (Bladini, 2012).  Vilket leder tankarna till professionsteoretiskt perspektiv eftersom 

specialpedagogen inte upplevs som kollegialt sanktionerad expertis utan ifrågasätts av ledning 

och pedagoger. Även här anges tiden samt de ekonomiska ramarna som en faktor. 

Resultatet visar att två tredjedelar av specialpedagogerna i grundskolan inte har någon 

arbetsbeskrivning. I förskolan är det däremot ovanligt att inte ha någon arbetsbeskrivning. Det 

framkommer dock att hos de som har arbetsbeskrivning berörs inte uppdraget handledning i 

en del av fallen. Respondenterna påtalar att det vore önskvärt att det ingick. En stark 

organisation bidrar till en högre effektivitet på arbetsplatsens arena (Abbott, 1988). 

Tydligheten i ramarna ger struktur över organisationen enligt Imsen (1999). 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 
Av resultatet framgår att största delen av specialpedagogerna som ingår i undersökningen har 

genomgått handledarutbildning. Trots detta är det två tredjedelar av respondenterna som 

uppger att de utför lite eller mycket lite handledning i sin verksamhet.  Vidare anser största 

delen, 90 procent, av respondenterna att handledaruppdraget är viktigt eller mycket viktigt.  

Tre fjärdedelar av cheferna har någon form av chefsutbildning.  

Med tanke på syftet med studien som är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag 

handledning används i de olika skolverksamheterna är det värt att notera att flera, i båda 

svarskategorierna, anser handledningsbegreppet vara mångtydigt.  I båda grupperna är det 

reflekterande samtal som flest anger som betydelsefullt. Något mer än tre fjärdedelar av 

specialpedagogerna anser att de utför handledning i sin verksamhet.  Enligt cheferna utför de 
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flesta handledning i deras verksamhet och då företrädelsevis grupphandledning. Medan 

specialpedagogerna anger en ganska jämn fördelning mellan enskild handledning, 

grupphandledning, rådgivande samtal samt spontan handledning.  

Alla respondenterna ser någon form av möjligheter med handledning. Av specialpedagogerna 

anser nästan hälften att det finns hinder för att utföra handledning, medan det hos cheferna är 

en tredjedel som anser att det finns hinder för detta.  

När det gäller tydligheten i uppdraget handledning anser mer än tre fjärdedelar av 

specialpedagogerna att det behöver förtydligas, men mindre än hälften av cheferna anser 

detta. Mer än tre fjärdedelar av båda svarskategoriernas svar anger att mer handledning i 

verksamheten vore önskvärt.  Arbetsbeskrivning för specialpedagoger finns hos fler än hälften 

av de svarande respondenterna. Hälften av cheferna uppger samma sak.  Av de 

specialpedagoger som inte har uppdraget handledning i sin arbetsbeskrivning vore det 

önskvärt att det ingick.  

5.3.1 Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de 

olika skolverksamheterna. Resultatet visar att specialpedagogens uppdrag handledning är 

relativt vanligt förekommande i de olika skolverksamheterna. I skolan är förekomsten något 

lägre än i förskolan. Trots att det till stor del förekommer någon form av handledning i de 

olika verksamheterna, är slutsatsen att behovet fortfarande är mycket stort eftersom mer än tre 

fjärdedelar av alla respondenter önskar mer handledning i verksamheterna. 

Möjligheter med handledning anses till största delen vara utveckling av pedagogernas 

kunskap och kompetens.  De hinder som upplevs när det gäller specialpedagogisk 

handledning är bristen på tid samt ekonomi i verksamheterna. En annan anledning som tydligt 

framkommer är bristen på förståelse för handledningens effekter från såväl ledning som 

pedagoger. 

De faktorer och förutsättningar som styr förekomsten av specialpedagogisk handledning i de 

olika verksamheterna anges vara tidsbristen, vilket innebär att prioritering av handledning blir 

underordnad. En annan faktor är ledningen och pedagogernas inställning och kunskap om 

handledningsuppdraget. 

Studiens resultat leder till slutsatsen att specialpedagogens handledaruppdrag behöver 

förtydligas i enlighet med professionens beskrivning utifrån de fem benen (Bosson & 

Gerthsson-Nilsson, 2010) och examensordningens intentioner när det gäller 

specialpedagogens uppdrag. Resultatet visar även att specialpedagogens uppdrag i allmänhet, 

och uppdraget handledning i synnerhet, behöver förankras i utbildningen av skolledare i de 

olika verksamheterna, eftersom uppdraget handledning ofta prioriteras bort på grund av 

tidsbrist. Tydliggörande av specialpedagogens yrkesroll skulle ge en ökad förståelse för 

organisationernas vinster med mer specialpedagogisk handledning i verksamheterna. 
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6. DISKUSSION 
 

I enlighet med syftet som är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning 

används i de olika skolverksamheterna har här det framkomna resultatet i förhållande till de 

använda teorierna diskuterats. Även metodvalet och vilken betydelse studien kan ha för 

yrkesrollen har diskuterats. Till sist har det getts förslag på fortsatt forskning i ämnet. I 

föreliggande studie anses begreppet handledning innefatta reflekterande samtal, 

spontansamtal, korridorsamtal, rådgivande samtal och konsultation såväl enskilt som i grupp.  

6.1 Diskussion av resultaten 
Resultatet av studien visar att specialpedagogisk handledning är vanligt förekommande i de 

olika skolverksamheterna. Förekomsten är högre i förskolan än i grundskolan. Däremot visar 

inte förekomsten på regelbundenhet samt kontinuitet i utförandet vilket anses vara av stor vikt 

för att uppnå en förändring samt utveckling för verksamheten, en förändring som gynnar såväl 

elever som pedagoger samt lärmiljön (Steinberg, 2011). Trots att handledning förekommer 

anser en stor del av respondenterna att det är önskvärt med mer handledning i 

specialpedagogens uppdrag i verksamheterna. Eftersom mer handledning efterfrågas av båda 

kategorierna, även av cheferna, uppfattas handledningens förekomst styras från en högre nivå 

än chefer i de olika verksamheterna i studien. Möjligtvis kan cheferna i de olika 

verksamheterna anses ha självinsikt när det gäller sin egen förmåga att prioritera 

verksamhetens resurser. De skulle därmed ta på sig ansvaret för att få till stånd en fördelning 

av specialpedagogens arbetsuppgifter där huvuduppdraget, enligt SFS 2007:638, är att vara en 

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

andra berörda.  

Alla respondenter, såväl specialpedagoger som rektorer och förskolechefer, ser möjligheter 

med specialpedagogisk handledning. Bådas svarskategorier har samma tre svarsalternativ som 

största möjligheter med handledning: utveckling av pedagogernas kunskap och kompetens, 

förbättra möjligheterna för elevernas utveckling samt möjligheten att ge råd och stöd till 

pedagogerna i verksamheten. Intressant är att de båda kategorierna anser att ny och mer 

kunskap samt relationerna i verksamheten har liten betydelse för verksamhetens utveckling.  

Detta resultat upplevs förvånande med tanke på egna erfarenheter när det gäller betydelsen av 

förtroendefulla relationer för att få en fungerande verksamhet. Flera forskare (Aspelin, 2010, 

2013; Berg & De Jong, 2011; Skagen, 2007) påpekar vikten av goda relationer i 

verksamheten och med detta möjligheten att stimulera elevernas kunskapsutveckling. I 

studien ger förskollärare i högre grad uttryck för ett synsätt på specialpedagogisk verksamhet 

som ligger nära det relationella perspektivet medan lärare motsvarar ett kategoriskt perspektiv 

(Ahlberg, 2007; Aspelin, 2010; Assarsson, 2009; Nilholm, 2005, 2007; Persson, 2007a, 

2007b). Frågan som uppstår är varför det kategoriska perspektivet fortfarande är det som 

gäller i grundskolan. Det borde skett en förändring mot det relationella perspektivet eftersom 

denna förändring av de olika perspektiven har påtalats i forskning samt i pedagogiska 

utbildningar under de senaste 10 åren. 

De hinder som anges i studien för specialpedagogisk handledning är genomgående tidsbristen. 

Detta kan anses vara en prioriteringsfråga som också kan visa bristen på förståelsen av 

specialpedagogens handledaruppdrag och dess innebörd. Ur ett professionsteoretiskt synsätt 

kan detta tolkas som en brist hos specialpedagogen samt cheferna i att tydliggöra 

specialpedagogens roll i de olika verksamheterna. Det är samtidigt en fråga om vem som har 

det slutgiltiga ansvaret när det gäller prioriteringar av resurserna.  
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Resultatet av verksamheterna ska enligt läroplanerna leda till att alla barn och elevers behov 

av stöd för utveckling tillfredsställs. Enligt styrdokumenten är det förskolechefers samt 

rektorers ansvar att verksamheten utformas så att alla elevers olikheter samt behov 

tillgodoses. Likaså ansvarar de för hur detta uppdrag ska genomföras i de olika 

verksamheterna. Det vore önskvärt att de som styr verksamheterna besitter tillräcklig kunskap 

om specialpedagogens och övriga medarbetares uppdrag.  Exempelvis vid skillnaden mellan 

specialpedagogens och speciallärarens olika uppdragsbeskrivningar, där speciallärarens 

uppdrag är mer individinriktat än specialpedagogens. Enligt Högskoleverket (hsv.se) kan man 

skilja dessa båda yrkesgruppers uppdrag genom att beskriva specialpedagogens arbete som ett 

arbete för barn och elever med fokus på att avhjälpa strukturella hinder för elevernas 

inlärning. Specialläraren däremot, arbetar med barn och elever genom att avhjälpa 

individuella brister hos enskilda elever. Dessutom ska, enligt olika styrdokument samt 

högskoleverket, specialpedagogen utgöra ett bra stöd till skolledning och övriga pedagoger. 

Ett annat skäl för hinder som angavs i studien, främst från chefernas sida, var ekonomi. I 

rapporten från Högskoleverket framgår även att bristen på ekonomiska resurser minskar viljan 

till förebyggande arbete.  

Å ena sidan svarar respondenterna i studien att ledningen anser att de har förtroende för 

specialpedagogerna i uppdraget handledning samt att specialpedagogerna upplever att de har 

ledningens förtroende att handleda. Å andra sidan visar svaren i undersökningen att här finns 

vissa reservationer i förtroendet av specialpedagogens fördelning av ’de olika benen’ i 

uppdraget. Uppdraget handledning får ofta stå tillbaka för andra uppgifter som av cheferna 

samt pedagogerna anses viktigare. Detta kan jämföras med litteraturen (Steinberg, 2011) som 

tar upp att det finns gott om andra uppgifter som ’bara måste göras’ för att få verksamheten att 

fungera. ”Det är lätt att behandla reflektionsstunden som en lyx som får stå tillbaka för allt det 

andra”(a.a., s. 35). Här är det tydligt att det behövs ett förtydligande av specialpedagogens 

handledaruppdrag, både när det gäller innehållet samt tolkning av hur viktigt det är för 

verksamheten. Återigen uppstår frågor om var ansvaret ligger för specialpedagogens 

uppdragsfördelning av arbetsuppgifterna i de olika verksamheterna.  

Några kommentarer från cheferna i undersökningen lyder: ”…tiden räcker inte till och vi får 

då prioritera av de resurser som vi har”, ”vi vet uppdraget, men när tiden inte räcker så…” 

samt ”uppdraget är tydligt bara man kommunicerar det”. Om det inte finns tillgång till mer tid 

eller bättre ekonomiska resurser får fördelning av de resurser verksamheterna har användas 

och prioriteras annorlunda.  Skolutveckling bör ske som förebyggande verksamhet (Nilholm 

& Göransson, 2013).  Med den envisa fokuseringen på ekonomiska resurser tolkas cheferna i 

de olika verksamheterna se sina organisationer ur ett kategoriskt perspektiv, med fokus på 

individen, istället för ur ett relationellt perspektiv, där fokus ligger på lärmiljön.    

I Skolinspektionens granskning (2012) framgår att specialpedagogikens roll för 

skolutvecklingen på den lokala skolan är otydlig samt att roller, ansvar och strukturer över 

skolornas specialpedagogiska kompetenser är oklara. De anser vidare att rådgivning och 

information från personer med olika specialpedagogiska kompetenser kan ge möjlighet till 

fortlöpande omprioriteringar i verksamheten för att utveckla goda lärmiljöer. Enligt de 

kommentarer som framkommer i föreliggande studie, angående brist på tid samt ekonomi, 

kan handledning anses vara ett effektivt verktyg att utveckla lärmiljön i de olika 

verksamheterna om chefernas tankar när det gäller prioriteringar förändras.   

I en kommentar från cheferna anges att ett hinder för handledning kan vara specialpedagogens 

egen inställning och kompetens vilket skapar en tanke om det skulle vara lämpligt med 

samma typ av lämplighetsprövning vid intag till specialpedagogutbildning som är aktuell vid 
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intag till lärarutbildning. Samtidigt visar detta uttalande på behovet av behörighet till det 

arbete som ska utföras samt behovet av regelbunden kompetensutveckling även för 

specialpedagogen. Specialpedagogens inställning till handledning är av stor vikt för att det ska 

leda till pedagogers kompetensutveckling. Om specialpedagogen inte har full behörighet i 

yrket kan det finnas en viss osäkerhet i att handleda andra. Specialpedagogen behöver ta 

ansvar för sin egen profession gentemot skolledare och pedagoger i verksamheterna. I studien 

anges att de finns pedagoger som inte vill ta till sig den erbjudna kunskapen, några menar att 

det är känsligt att handleda sin egen personal samt att byta specialpedagogens och 

pedagogernas arbetssätt till ett inkluderande arbetssätt i motsats till det exkluderande 

arbetssättet som tidigare varit vanligt och som fortfarande förekommer i de olika 

verksamheterna. Dessa kommentarer tyder på att specialpedagogens profession inte har full 

legitimitet hos alla. Legitimiteten i specialpedagogens profession behandlas av bland andra 

Bladini (2012), Nilholm och Göransson (2013) samt Sahlin (2004). 

Specialpedagogisk handledning sker inte under samma förutsättningar som handledning i 

annan verksamhet, då specialpedagogen har daglig kontakt och skapar en annan form av 

närhet till de som ska handledas än andra handledare har till sina klienter. Samtidigt som 

denna närhet krävs för att specialpedagogen ska få ett helhetsperspektiv i den speciella 

situationen, ger det specialpedagogen ett nära och mer komplicerat förhållande till den 

handledde.  I jämförelse med handledningssituationer i annan verksamhet får relationer samt 

förtroende för den specialpedagogiska handledaren större betydelse. Detta ger en situation 

som är väldigt specifik för skolverksamheter. Med tanke på denna skillnad mellan 

skolverksamheter och andra verksamheter kan förvirring uppstå när samma begrepp används 

med olika innebörd. De missförstånd som kan uppstå kan bidra till upplevt motstånd från 

pedagoger. För att undvika misstolkningar av begrepp är det viktigt att klargöra betydelsen av 

samt eventuella skillnader mellan de ord som används inom specialpedagogik, jämfört med 

andra verksamheter där samma ord kan förekomma. 

Specialpedagogerna önskar att få mer förståelse för vikten av handledningens betydelse för 

verksamhetens utveckling från såväl ledning som pedagoger. Detta betonas av flera forskare 

som en viktig del i skolutvecklingsarbetet (Alm & Nilholm, 2012; Berg & De Jong, 2011; 

Bladini, 2004, 2012; Killén, 2008; Nilholm & Göransson, 2013; Persson & Rönnerman, 2011; 

Skagen, 2007; Steinberg, 2011; Åberg, 2009; Østern, 2007). Eftersom det finns, från såväl 

specialpedagogers som chefers sida, önskemål om större tydlighet i uppdraget handledning 

kunde det vara en bra början att se till att det finns en tydlig arbetsbeskrivning, där uppdraget 

handledning ingår som en viktig del, för alla specialpedagoger. 

Utifrån ovanstående uppstår en frågeställning om var ansvaret ligger att tydliggöra 

specialpedagogens uppdrag. En annan fundering som uppstår är om denna otydlighet 

förmedlas från styrdokumenten, examensordningen, lokala politiker, skolchef, skolledning 

samt förskolechefer eller från specialpedagogerna själva. Detta skulle kunna härledas till ett 

professionsproblem. Eftersom det tydligt framkommer i såväl styrdokument som aktuell 

forskning hur specialpedagogens uppdrag ska se ut, kan det upplevas som en kamp om makt 

mellan professionerna inom verksamheterna. Enligt Beckman (1998) utmärks professioner av 

anspråk på ledarskap, autonomi samt status grundad på en speciell form av auktoritet – 

sanktionerad expertis. Han menar vidare att handlingsområden med låg och sporadisk 

osäkerhet samt handlingsområden där den bedömningskonkreta kunskapen är lättåtkomlig och 

därmed lätt att kontrollera och rutinisera, inte tillåter utövandet av expertis. Eventuellt kan 

specialpedagogens arbetsområde av andra bedömas enligt denna beskrivning och bidra till 

svårigheten för specialpedagogerna att få legitimitet i uppdraget. För att lyckas med det 

specialpedagogiska arbetet behöver specialpedagogerna tydliggöra sin kompetens och skapa 
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en fast yrkesidentitet (Byström & Nilsson, 2003). Utveckling av yrkesidentiteten bygger bland 

annat på en realistisk bedömning av den egna kompetensen samt förutsätter en konstruktiv 

kritisk hållning till professionen samt den egna yrkesgruppen (Bladini, 2004; Killén, 2008; 

Steinberg, 2011).  

 

En anmärkningsvärd kommentar från specialpedagogerna är: ”på kort sikt vill man nog ha 

mer specialundervisning för eleverna och bortser från sin egen roll i mötandet av barn i behov 

av särskilt stöd”. Detta svar kan tolkas som att den svarande specialpedagogen, av pedagogen 

i klassrummet, anser sig tvingad att exkludera elever i behov av särskilt stöd. Det kan även 

tolkas som att specialpedagogen anser att pedagogen i klassrummet ser möjligheten att 

avlastas genom en klassdelning som undanröjer problemet i undervisningssituationen. Dessa 

båda tolkningar lägger ansvaret på pedagogen i klassrummet som önskar hjälpen. 

”Förändringar i lärares sätt att tänka är en förutsättning för förändring i skolan” (Østern, 2007, 

s. 418). En annan tolkning kan lägga ansvaret hos specialpedagogen som inte tydligt nog 

framhåller sin profession genom att förklara hur ett annat bemötande, av elever i behov av 

särskilt stöd, kan underlätta undervisningssituationen. Uttalandet tyder på att problemet läggs 

hos någon annan än den som uttalar kommentaren i studien. Utifrån den tolkningen kan en 

koppling till det Antonovsky (2005) benämner KASAM, känsla av sammanhang, anses vara 

rimlig. Det är viktigt att alla får en möjlighet att uppfatta sig själv som en betydelsefull del i 

skapandet av den situation man befinner sig i. 

Ännu en kommentar som utmärker sig i resultatet från specialpedagogerna är att det i en del 

fall kan vara ett hinder att specialpedagogen har en nära relation till de pedagoger som ska 

handledas, det anses svårt att handleda kollegor. Abbott (1988) påpekar att gränsdragningen 

mellan yrkeskårerna lätt kan försvinna när arbetsbördan är hög eller att den professionelle är 

så inkompetent att para- eller icke professionella måste ta över funktionerna. Han menar 

vidare att spridningen inom yrkesgrupper lätt kan leda till att exempelvis underlydande kan 

vara betydligt mer kompetenta inom den aktuella professionella uppgiften än den som 

egentligen har uppgiften i sin profession. Thornberg (2006) beskriver den kollegiala 

paradoxen – det är otillåtet att kritisera ex. en kollega som kränker elever men tillåtet att 

kritisera en kollega som är tillmötesgående mot elever. Det kan även vara denna paradox som 

gör att det uppfattas som problem att handleda egen personal i känsliga ämnen. Ur en 

professionsteoretisk synvinkel behöver här specialpedagogen upplevas som en kollegialt 

sanktionerad expertis för att få legitimitet i sin yrkesroll, detta kan annars ses som brist på 

autonomi samt jurisdiktion på arbetsplatsen (Abbott, 1988). Samtidigt ska specialpedagogen 

använda sig av sin professionella kompetens i mötet med pedagogerna i 

handledningssituationen i de olika verksamheterna. Professionellt bemötande oavsett relation 

är i detta sammanhang nödvändigt för att båda parter ska utvecklas i sitt uppdrag (Ahlberg, 

2013; Aspelin, 2013). Genom att regelbundet utbyta erfarenheter i reflekterande samtal med 

kollegor där fokus ligger på den professionella utvecklingen, stärks känslan av att man har 

makt över sin egen arbetssituation, empowerment, vilket ger kraft och mod att gå vidare och 

förverkliga sina idéer (Steinberg, 2011). 

Redan år 2004 redovisade Bladini ett arbete som visar att specialpedagogens handledande roll 

i verksamheterna är otydligt beskriven samt att specialpedagogisk verksamhet ofta saknar 

styrning från lednings håll. Det kan skapa förvirring bland övrig personal ute i 

verksamheterna om vad som egentligen är specialpedagogens uppgifter. Förväntningar att 

specialpedagogen ska lösa problem kan uppstå, från såväl pedagoger som ledning. Självklart 

är detta en tolkningsfråga vad lösa betyder men att bidra till lösning och att faktiskt lösa 

förefaller inte vara samma sak. Situationen kan hos specialpedagogen skapa en känsla av 

otillräcklighet, det som Aspelin (2010) ansåg föregå skamkänsla, att inte kunna leva upp till 
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andras förväntningar. Denna känsla kan bidra till den osäkerhet som lyst igenom hos en del 

respondenter. Med hänvisning till föreliggande studie kan idag, 10 år senare, situationen ute i 

de olika verksamheterna sägas vara densamma som Bladini redovisade år 2004, trots all 

forskning som tillkommit under åren som påpekar betydelsen av tydlighet i 

specialpedagogens uppdrag.  

Enligt Högskoleverkets (hsv.se) rapport arbetar ett mindre antal specialpedagoger enligt den 

definition som ges i examensbeskrivningen från 2007, som är den som bör gälla i 

verksamheterna. De kommuner som ingår i den undersökning som ligger till grund för 

Högskoleverkets rapport anger att man vanligtvis arbetar efter definitionen från 2000/01, men 

ser ett behov av att öka det konsultativa arbetssättet i verksamheterna. Återigen ifrågasätts i 

diskussionsbearbetning av analysen, vem som har mandat att fördela specialpedagogens 

arbetsuppgifter.  

Enligt litteraturen (Lutz, 2013; Steinberg, 2011) är det ledningens uppdrag att tydliggöra 

specialpedagogens roll, men det verkar inte ha blivit befäst hos ledningen i de olika 

verksamheterna. Detta leder tanken till rektorsutbildningens innehåll. Det kan möjligtvis 

finnas anledning att se över rektorsutbildningens upplägg i förhållande till dagens verksamhet. 

Skolledarens roll samt vikten av deras tydlighet i styrning av organisationen diskuteras även 

av flera författare (Augustinsson & Brynolf, 2012; Lutz, 2013; Nilholm, 2012; Steinberg, 

2011). Eftersom studien ger signaler om att skillnaden på speciallärarens och 

specialpedagogens uppdrag behöver förtydligas för cheferna, kan även detta vara en 

anledning till rektorsutbildningens översyn.  Enligt (Steinberg, 2011) är det största problemet 

att många skolledare tror att de leder en organisation när de istället leder människor. Nilholm 

(2012) betonar att rektorer är den yrkesgrupp som visar minst tilltro till att skolans miljö och 

organisering kan vara centrala orsaker till skolproblem bland elever.  

Genomgående tycks det i studien anses som att de problem eller brister som upplevs ligger 

hos någon annan än den svarande. Utifrån en ramfaktorteoretisk synvinkel kan det framkomna 

resultatet i studien tolkas som att ansvaret för hur specialpedagogens uppdrag, 

handledningsuppdraget i synnerhet, används, styrs från nivåer som ligger över cheferna i de 

olika skolverksamheterna. Enligt de olika styrdokument som tagits del av tolkas ansvaret för 

specialpedagogens uppdragsfördelning ligga hos cheferna i de olika verksamheterna. Ur en 

professionsteoretisk synvinkel kan tolkningen bli att cheferna inte släpper in 

specialpedagogerna i vad de betraktar som sin verksamhet av rädsla för minskad auktoritet, 

konkurrens eller rädsla för att visa sin bristande kunskap om specialpedagogens uppdrag. Sett 

ur ett annat håll kan det ifrågasättas om cheferna har legitimitet gentemot sina pedagoger eller 

om det är pedagogerna som själva bestämmer vilken typ av stöd de vill att barnen i behov ska 

få. Pedagogerna vill ha hjälp och stöd i vissa situationer men på sina villkor. Det kan även ur 

ett professionsteoretiskt perspektiv tolkas som att specialpedagogen inte har legitimitet i sin 

yrkesroll.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de 

olika verksamheterna. Förhoppningen är att få fram svar på frågeställningar som leder fram 

till hur uppdraget handledning används i olika skolverksamheter. Jämförelser har gjorts med 

tidigare undersökningar inom området, när det gäller specialpedagogens roll samt dess 

uppdrag, se Bladini (2004), Block och Ingoldsson (2012), Bosson och Gerthsson-Nilsson 

(2010), Grahn (2010), Lansheim (2010), Sundgren och Hall-Gylling (2007) samt Åberg 

(2009). Det som framkom var att resultatet i föreliggande undersökning stämmer väl överens 

med tidigare framkommit resultat. Undersökningarna är genomförda utifrån intresset av 

specialpedagogens uppdrag, där föreliggande undersökning har fokuserat på handledning.   
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Skolchefen i en större kommun i Skåne fick ta del av föreliggande enkät när den sändes ut i 

november 2013. Under januari och februari 2014 sändes en enkät ut till alla specialpedagoger 

och speciallärare i denna skånska kommun i syfte att studera hur specialpedagogens uppdrag 

ser ut i jämförelse med speciallärarens uppdrag i de olika verksamheterna i kommunen. Efter 

förfrågan hos skolchefen har vi fått ta del av delar av resultatet i den undersökningen, vilket 

visar på likheter med vårt resultat. I nämnda skånska kommuns undersökning var 

svarsfrekvensen 100 procent vilket visar att problematiken med otydligheten mellan 

specialpedagogers och speciallärares uppdrag intresserar alla inom verksamheterna. När 

resultatet av kommunens enkät visade på brister i implementeringen av specialpedagogens 

uppdrag i verksamheterna, sändes ytterligare en enkät ut, till alla förskolechefer och rektorer, 

för att undersöka hur deras syn på de olika uppdragen är. Resultaten av dessa båda 

undersökningar är inte färdigställda och presenterade i verksamheterna ännu, men eftersom vi 

arbetat med denna studie som visar på liknande resultat som framkommit i den skånska 

kommunens undersökning fick vi ta del av den i förtid. Detta ses som en förstärkning av 

resultatet av föreliggande undersökning och visar även på vikten av att fortsätta arbetet med 

förtydligandet av specialpedagogens yrkesroll från såväl ledning och organisationers sida som 

från specialpedagogernas egen sida. 

Det vore bra om det resultat som framkommer i undersökningen kan bidra till spridning av 

kunskap om handledningens möjligheter samt medverka till en mer hållbar arbetsmiljö för 

elever och personal inom skolan. Genom ett gemensamt språk kan man lättare klargöra att 

handledning handlar om möjlighet till utveckling istället för att så många ser det som ett 

misslyckande eller ifrågasättande av kunskap att bli erbjuden handledning.  

”Det krävs ett sökande efter kvalitet och goda resultat. Det handlar om att lyfta varandra 

och de goda exempel som finns på den egna skolan eller förskolan. För att få bättre 

resultat genom systematisk reflektion är det viktigt att påminna sig om skolans 

övergripande syfte. Skolan är, till stor del, ett demokratiprojekt. Demokrati utvecklas med 

hjälp av kunskap – att förstå sin omvärld och hur man själv kan påverka. Vår demokrati 

utvecklas med hjälp av kunniga och kompetenta medborgare som tar ansvar för sig själva, 

sina medmänniskor och sin miljö” (Steinberg, 2011, s. 11).  

6.2 Metoddiskussion  
Valet av metod har gjort att större mängd data har kunnat samlas in för att få ett större 

underlag och gjort det möjligt att i någon mån kunna anse resultatet normgivande för 

situationen för specialpedagogisk handledning inom de olika skolverksamheterna. 

Svarsfrekvensen var dessutom hög och kan anses påverka reliabiliteten positivt (Kjær Jensen, 

1995). Hade istället valet blivit att genomföra intervjuer hade risken för feltolkningar 

minimerats jämfört med vald metod, eftersom det i studien inte funnits någon möjlighet att 

förtydliga frågorna om tvekan har uppstått vid respondentens besvarande. Ett exempel kan 

vara sättet att förstå olika handledningsmetoder. I studien har det utgåtts från att alla 

respondenter har en gemensam förståelse av reflekterande samtal, spontansamtal och 

rådgivande samtal. På någon fråga har det svarats med fler än ett alternativ där det inte 

förväntades att det skulle göra det. Detta skulle också ha kunnat undvikas vid en intervju. En 

felformulering i enkäten angående specialpedagogers samt rektorer och förskolechefers 

anställningsår upptäcktes efter enkätens utskick men anses inte ha någon avgörande betydelse 

för resultatet. 

De respondenter som blev bortfall hade kanske, om de hade besvarat enkäten, lämnat svar i 

linje med de som besvarade den. Bortfallet skulle på detta sätt kunna bedömas som inte 
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särskilt avgörande för studiens fall (Backman m.fl., 2012). Det som inte kan bedömas är om 

de som besvarat enkäten har svarat som det faktiskt är eller om de svarat som de skulle vilja 

att det var eller i vissa fall tror att det är. Denna tanke dyker exempelvis upp vid 

genomgången av svaren från rektorer i grundskolan på frågan om deras uppskattning av hur 

stor del av specialpedagogens uppdrag som är handledning. Endast en rektor har angett siffran 

5 på en skala från 1 till 5, där fem är högst, när de övriga inte svarat högre än siffran 3 och 

majoriteten svarar siffran 2. Möjligheten finns också att respondenten missuppfattat skalan 

och trott att den var omvänd, med andra ord att siffran 1 skulle vara högst. Det som upplevs 

minst troligt, med hänvisning till det övriga resultatet, är att det är rätt angivet resultat. 

De öppna frågorna i enkäten har gett ett bredare resultat än vad som framkommit om det 

endast förekommit förvalda alternativ. Möjligheten att kommentera, som utnyttjades vid flera 

frågeställningar, har även det bidragit till en annan bild av specialpedagogens arbetssituation 

än vad som skulle framkommit annars. Dock kan denna möjlighet även bidra till feltolkningar 

vid analys av materialet (Stukát, 2011). Pilotstudien bidrog till att vissa tvetydiga 

formuleringar kunde förbättras innan utskick av enkäterna. 

Eftersom det i studien riktas hård kritik mot rektorer och förskolechefer samt deras utbildning 

skulle det ha varit lämpligt att ta reda på vad rektorsutbildningen innehåller rörande studiens 

ämne, för att få en bättre förståelse för chefernas utgångspunkt när det gäller 

specialpedagogernas arbetsuppgifter. 

6.3 Tillämpning 
Det framkomna resultatet i studien har stor betydelse för specialpedagogens yrkesroll. Vår 

studie kan bidra till en förändrad syn på specialpedagogens uppdrag i allmänhet och 

handledningsuppdraget i synnerhet. Vidare kan den bidra till en översyn av 

rektorsutbildningen, för att utveckla skolledares kunskap och kompetens om 

specialpedagogens uppdrag och kompetens. Studien kan även bidra till ett mer aktuellt 

arbetssätt, enligt examensordningen, som svarar mot specialpedagogens kommunikativa 

förmåga samt det inkluderande arbetssätt som enligt senare forskning eftersträvas. 

6.4 Fortsatt forskning 
Den situation som specialpedagogen befinner sig i, som både arbetskollega och expert, är ett 

outforskat område som kräver fortsatt forskning. Det skulle även vara intressant att göra 

observationer och jämförelser mellan olika verksamheter som använder sig av mycket 

respektive lite specialpedagogisk handledning för att kunna jämföra om den 

specialpedagogiska handledningen leder till bättre arbetssituation och arbetsmiljö för 

pedagoger och ledning, bättre lärmiljö och utvecklingsmöjligheter för barn och elever samt en 

mer hållbar utveckling för skolan som organisation. 
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Bilaga I 

Fredagen den 22/11 2013 

Hej! 

Vi är två blivande specialpedagoger som läser sista året på högskolan i Kristianstad.  

Vårt examensarbete handlar om handledning – en del av specialpedagogens uppdrag. Vi vill i 

vårt arbete undersöka hur stor del av uppdraget handledning som hanteras/utförs i de olika 

verksamheterna. 

I examensförordningen för specialpedagoger (SFS 200:2339) står att vi ska vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för bland annat kollegor. 

Vi kommer att sända ut enkäter till specialpedagoger samt skolledare i XXXXX, XXXXX 

samt i XXXXX kommun. 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i undersökningen. Deltagandet bygger 

på frivillighet och enkätsvaren kommer endast att användas i examensarbetet. En statistisk 

sammanställning kommer att göras av enkätsvaren och Dina svar kommer inte att kunna 

härledas till Dig.  

De som önskar får gärna ta del av det färdiga resultatet. 

Vi önskar svar senast 2013-12-06. 

Klicka här för att öppna enkäten: http://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=7b2763583f88 

Vi hoppas på er medverkan och ser fram emot att läsa era enkätsvar. 

Med vänliga hälsningar 

Git Stark, git.stark@telia.com 

Christel Andersson, christel.andersson@utb.kristianstad.se  
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Bilaga II 

Hej igen! 

Ett stort tack till Er som svarat på vår enkät om handledning. Till er som inte har hunnit göra 

det ännu kommer här en påminnelse om möjligheten att hjälpa oss med vårt examensarbete. 

Svar önskas senast 2013-12-13. 

Du som redan svarat kan bortse från påminnelsen men eftersom enkäten besvaras anonymt 

går detta ut till alla. 

Än en gång tackar vi alla Er som svarat. 

Git och Christel 
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Bilaga III 

Hej igen! 

Ett stort tack till Er som svarat på vår enkät om handledning. Till Er som inte har hunnit göra 

det ännu kommer här ännu en påminnelse om möjligheten att hjälpa oss med vårt 

examensarbete. För att få trovärdighet i vår undersökning behöver vi om möjligt få in fler svar 

från Er. 

Vänligen svara senast 2013-12-20. 

Du som redan svarat kan bortse från påminnelsen men eftersom enkäten besvaras anonymt 

går detta ut till alla. 

Än en gång tackar vi alla Er som svarat och önskar Er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Vänligen 

Git och Christel 
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Bilaga IV 

Hej igen! 

 

Ett stort tack till Er som svarat på vår enkät om handledning. 

Efter noggrant övervägande och i samråd med vår handledare på högskolan, har vi beslutat att 

ge en chans till åt er som inte har hunnit besvara vår enkät till vårt examensarbete. För att få 

ännu bättre trovärdighet i vår undersökning behöver vi om möjligt få in fler svar från er. 

 

Vänligen svara senast 2014-01-31. 

 

Du som redan svarat kan bortse från påminnelsen men eftersom enkäten besvaras anonymt 

går detta ut till alla. 

Än en gång tackar vi alla Er som svarat och ger oss bra förutsättningar inför vårt 

examensarbete. 

 

Vänligen 

Git och Christel 
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 Bilaga V 

Enkätformulär specialpedagoger  

  

 
  

 

  

1. I vilken verksamhet arbetar du?  

   

 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Gymnasieskola 

 Grundsärskola 

 Annan: 

 
2. Anställningstid?   

 1-3 år 

 3-6 år 

 6-10 år 

 mer än 10 år  

  

 

 

3. Vilken utbildning har du?   

 Specialpedagog 
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 Speciallärare 

 Förskollärare 

 Grundskollärare 

 Gymnasielärare 

 Annan: 

 
4. Ingick handledning i din utbildning till specialpedagog/speciallärare?   

 Ja 

 Nej 

Om inte, har du någon extra kurs för detta? 

   

 Ja 

 Nej 

  

5. Vad betyder begreppet handledning för dig?   

 Reflekterande samtal 

 Spontansamtal 

 Rådgivande samtal 

 Annat: 

 
 

6. Enligt din bedömning, utför du handledning på din förskola/skola?  

 Ja 

 Nej 

Om ja, vad innefattar den?   

 Enskild handledning 
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 Grupphandledning 

 Spontan handledning (ex. korridorprat) 

 Rådgivande samtal 

 Annat: 

 
Om nej, varför inte?   

 Ingår inte i uppdraget 

 Tidsbrist 

 Inget intresse från ledningen 

 Inget intresse från pedagogerna 

 Känner mig osäker på att utföra detta 

 Annat: 

 
 7. Vilka är möjligheterna med handledning?   

 Märkbara resultat till följd av handledning/samtalen 

 Få ut ny/mer kunskap 

 Få bättre relationer i verksamheten 

 Utveckla pedagogernas kunskap och kompetens 

 Ge råd och stöd till pedagogerna/resurserna i verksamheten 

 Förbättra möjligheterna för elevernas utveckling/resultat 

 Trygga och välmående barn 

 Inga 

 Annat: 
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8. Ser du några hinder med handledning?   

 Ja 

 Nej 

  

Om ja, på vilket sätt?   

 Tiden räcker inte till 

 Pedagogerna/resurserna är inte i behov av den sortens stöd 

 Är inte relevant för elevernas behov 

 Annat: 

 
9. Får handledning stå åt sidan för annat?   

 Ja 

 Nej 

  

Om ja, vad tycker du om det?   

 Det är ok 

 Jag skulle önska att min tid räckte till mer handledning 

 Få mer förståelse för vikten av detta från ledningen 

 Få mer förståelse för vikten av detta från pedagoger 

 Pedagogerna vill ha sin tid till att planera verksamheten 

 Annat: 

 
  

10. Behöver handledaruppdraget bli tydligare?   

 Ja 

 Nej 



70 
 

Om ja, i så fall på vilket sätt?   

 Tydlighet i specialpedagogens uppdrag från ledning till all personal 

 Att specialpedagogen har relevant utbildning för att utföra handledning 

 Tydlighet från ledningens sida mellan specialpedagogens och speciallärarens roll vis 

anställning 

 Annat: 

  

11. Hur ser dina kolleger (lärare, resurser mm) på handledning?   

 Positivt 

 Negativt 

 Annat: 

 
12. Tror du att du har förskole/skolledningens förtroende att handleda?   

 Ja 

 Nej 

 Om nej, varför inte?: 

 
13. Skulle det vara önskvärt med mer eller mindre handledning?   

 Mer 

 Mindre 

 Bra som det är 

 14. Vilka faktorer styr förutsättningarna för handledning? 
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15. Berörs handledning i din arbetsbeskrivning som specialpedagog? 

   

 Ja 

 Nej 

 Har ingen arbetsbeskrivning 

 Om ja, hur ser den ut?: 

 
 Om nej, vore det önskvärt att det ingick: 

 
  

 

16. Hur stor del är den av ditt uppdrag? Skala 1-5, 1 är lägst 5 är högst 

   

1 2 3 4 5 

     

  

 

17. Hur viktigt anser du att uppdraget handledning är för dig? Skala 1-5, 1 är lägst 5 är 

högst. 

   

1 2 3 4 5 
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 Bilaga VI 

Enkätformulär Skolledare  

 
  

 

  

1. Vilken/vilka verksamheter ingår i ditt uppdrag?   

 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Gymnasieskola 

 Särskola 

 Annan: 

 
2. Anställningstid som förskolechef/rektor?   

 1-3 år 

 3-6 år 

 6-10 år 

 Mer än 10 år 

3. Vilken utbildning har du?   

 Förskolechefsutbildning 

 Rektorsutbildning 

 Specialpedagog 

 Förskollärare 

 Grundskollärare 
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 Gymnasielärare 

 Annan utbildning: 

 
4. Vad betyder begreppet handledning för dig?   

 Reflekterande samtal 

 Spontansamtal (korridorsamtal mm) 

 Rådgivande samtal 

 Annat: 

 
5. Enligt din bedömning, utför specialpedagogen handledning på din förskola/ skola?   

 Ja 

 Nej 

 

Om ja, vad innefattar den?  

 Enskild handledning 

 Grupphandledning 

 Spontan handledning (ex. Korridorprat) 

 Rådgivande samtal 

 Annat: 

 
Om nej, varför inte?   

  

  

6. Ser du några möjligheter med handledning utförd av specialpedagog?   

 Märkbara resultat till följd av handledning/samtalen 
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 Få ut ny/ mer kunskap i verksamheten 

 Få bättre relationer i verksamheten 

 Utveckla pedagogernas kunskap och kompetens 

 Ge stöd och råd till pedagogerna i verksamheten 

 Öka möjligheterna för eleverna att nå bättre utveckling/resultat 

 Trygga och välmående barn 

 Inga resultat 

 Annat: 

 
7. Ser du några hinder med handledning utförd av specialpedagog?   

 Ja 

 Nej 

Om ja, på vilket sätt?   

 Tiden räcker inte till 

 Pedagogerna är inte i behov av den sortens stöd 

 Är inte relevant för elevernas behov 

 Annat: 

 
8. Får handledning stå åt sidan för annat?   

 Ja 

 Nej 

 

Om ja, vad tycker du om det?  

 Det är ok 

 Önskar att specialpedagogens tid skulle räcka till mer handledning 
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 Önskar att specialpedagogen fick mer förståelse för vikten av handledning från 

pedagogerna 

 Pedagogerna vill ha sin barnfria tid till att planera verksamheten istället för 

handledning med specialpedagog 

 Är inte så insatt i specialpedagogens olika uppdrag 

9. Behöver handledaruppdraget bli tydligare?   

 Ja 

 Nej 

Om ja, i så fall på vilket sätt?   

 Tydlighet i specialpedagogens uppdrag från ledning till personal 

 Att specialpedagogen har relevant utbildning för att utföra handledning 

 Mer kunskap om skillnaden mellan specialpedagogens och speciallärarens roll 

 Tydlighet från ledningens sida mellan specialpedagogens och speciallärarens roll vid 

anställning 

  

 

Om nej, varför inte?   

  

  

 

10. Hur tror du kollegor (lärare, resurser mm) ser på handledning av specialpedagog?   

 Positivt 

 Negativt 

 Annat: 
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11. Har specialpedagogen ditt förtroende att handleda?   

 Ja 

 Nej 

  

12. Skulle det vara önskvärt med mer eller mindre handledning utförd av din 

specialpedagog?   

 Mer 

 Mindre 

 Det är bra som det är 

  

Vilka faktorer styr förutsättningarna för handledning?  

  

  

 

13. Berörs handledning i specialpedagogens arbetsbeskrivning i din verksamhet? 

 Ja 

 Nej 

 Finns ingen arbetsbeskrivning 

  

Om ja, hur ser den ut?  

  

 

 

 

 

 



77 
 

14. Hur stor del är den av specialpedagogens uppdrag? Skala 1-5, 1 är lägst 5 är högst 

   

1 2 3 4 5 

     

  

 

15. Hur viktig anser du att uppdraget handledning av en specialpedagog är för er 

verksamhet? Skala 1-5 

   

1 2 3 4 5 
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Bilaga VII 

Kursplan SP204S, Högskolan Kristianstad 

Specialpedagogen som kvalificerad 

samtalspartner och handledare 

30 högskolepoäng, Avancerad nivå (SP204S) 

Dnr: U2012-242-958 

Nivå: Avancerad nivå 

Ämnesgrupp: Pedagogik (PE1) 

Ämne/områdeskod: Specialpedagogik (SQA) 

Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100% 

Huvudområde: Specialpedagogik 

VFU-andel: 7,5 hp 

Engelsk titel: The Special Educator as Professional Coach and Consultant 

Syfte 

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdighet i pedagogisk handledning och 

kvalificerade samtal. Vidare syftar kursen till att studenten fördjupar sina kunskaper om 

konflikthantering och kränkande behandling samt mångkulturalitet och socioemotionell 

utveckling.  

Innehåll 

Kursen fokuserar på specialpedagogens vägledande och rådgivande uppdrag som kvalificerad 

samtalspartner och handledare i pedagogiska frågor och utvecklingsarbete på organisations-, 

grupp- och individnivå. Den studerande fördjupar sina kunskaper i frågor som rör 

socioemotionell utveckling, skolan som mötesplats för olika kulturer samt konflikthantering 

och kränkande behandling. Under VFU:n ska den studerande genomföra och reflektera över 

professionella samtal såväl individuellt som i grupp. Möjligheter och hinder för samtal 

identifieras och problematiseras med särskilt fokus på grupprocesser. Ett viktigt inslag i 

kursen är reflektion och medvetenhet om egna reaktioner och förhållningssätt som påverkar 

handledningsuppdraget.  

Lärandemål 

Kunskap och förståelse 

Efter genomgången kurs ska studenten  

 kunna analysera och problematisera specialpedagogens uppdrag som handledare, 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare (1) 
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 utifrån vetenskaplig grund kunna redogöra för och kritiskt granska teorier om 

kommunikation, handlednings- och samtalsmodeller samt gruppdynamik med fokus 

på konflikthantering och kränkande behandling (2) 

 kunna redogöra för teoretiska perspektiv på hinder och möjligheter för barns och 

ungas socioemotionella utveckling (3). 

Färdighet och förmåga 

Efter genomgången kurs ska studenten 

 kunna verka som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor i 

såväl individ- som grupphandledning (4). 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter genomgången kurs ska studenten  

 kunna redogöra för och motivera etiska ställningstaganden i den specialpedagogiska 

professionen (5) 

 kunna reflektera över sin professionella utveckling som kvalificerad samtalspartner 

utifrån ett relationistiskt perspektiv (6). 
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Bilaga VIII 

Skillnader och likheter mellan specialpedagogens och speciallärarens olika 

uppdrag enligt examensordningarna (SFS 2007:638 och SFS 2011:186) 

 

Speciallärarexamen, 90 hp  

           

Specialpedagogexamen, 90 hp  

 

                                                                Mål  

För speciallärarexamen ska studenten visa 

sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som speciallärare för barn 

och elever inom förskoleklass, skola eller 

vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd 

i språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling.  

 

För specialpedagogexamen ska studenten visa 

sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som specialpedagog för 

barn och elever i behov av särskilt stöd inom 

förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller 

vuxenutbildning.  

 

                                     Kunskap och förståelse  

För speciallärarexamen ska studenten  

– visa kunskap om områdets vetenskapliga 

grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen,  

 

För specialpedagogexamen ska studenten  

– visa kunskap om områdets vetenskapliga 

grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen, och  

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers 

språk- och begreppsutveckling och stimulans av 

denna, och  

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom 

specialpedagogik,  

– visa fördjupad kunskap om elevers lärande och 

 skriv-, läs- eller matematikutveckling  

samt goda kunskaper om bedömningsfrågor  

och betygssättning,  

 

                                      Färdighet och förmåga  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt 

identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer,  

 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt 

identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer,  

– visa förmåga att delta i arbetet med att 

utforma och genomföra åtgärdsprogram för 

enskilda barn och elever i samverkan med 

berörda aktörer samt förmåga att stödja barn 

och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer,  

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet 

med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 

med berörda aktörer samt förmåga att stödja 

barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer,  

– visa förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 

språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling,  

– visa fördjupad förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 

andra berörda, och  

– visa förmåga att självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn och 

– visa förmåga att självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn och 
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elever,  elever,  

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa 

metoder för att bedöma barns och elevers 

 språk- och matematikutveckling, och  

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och 

självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på 

individnivå i olika lärmiljöer,  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- 

och individnivå,  

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat  

arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt 

stöd,  

 

        Värderingsförmåga och förhållningssätt  

– visa självkännedom och empatisk förmåga,  

 

– visa självkännedom och empatisk förmåga,  

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska 

området göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna,  

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska 

området göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska, aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna,  

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på 

eget forsknings- och utvecklingsarbete,  

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på 

eget forsknings- och utvecklingsarbete,  

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och 

samverkan med andra yrkesgrupper, och  

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och 

samverkan med andra yrkesgrupper, och  

– visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 

sin kompetens.  

– visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla 

sin kompetens.  

 

 

 


