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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till mina informanter som varit generösa med sina erfarenheter och sin tid 

och som gjort denna studie möjlig.  

Ett stort tack till min handledare Åsa för stöttning och kloka synpunkter under skrivprocessen.  

Till sist vill jag tacka min son Felix, Tobias, min familj och mina vänner som stöttat mig under min 

studietid.  

  



    

Sammanfattning 
Arbetet handlar om specialpedagogers syn på handledning och på rollen som handledare. Syftet med studien 

är att undersöka specialpedagogers syn på handledning för det kollegiala lärandet samt de möjligheter och 

utmaningar specialpedagoger möter när de handleder. Begreppen handledning och kollegialt lärande diskuteras 

och en forskningsöversikt inom området redovisas.  

Det empiriska materialet består av inspelningar från intervjuer med fyra yrkesverksamma specialpedagoger 

från grundskolan. En tematisk analys har genomförts och jag har utgått från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv.  

Resultatet av studien redovisar tre teman; utveckling genom samtal och reflektion, kollegialt lärande genom 

grupphandledning och förutsättningar för handledning. Specialpedagogerna upplever att begreppet 

handledning är svårdefinierbart, de ägnar en stor del av sin arbetstid åt handledning och strävar efter att ställa 

reflekterande frågor och vara ett bollplank åt lärarna. De har goda erfarenheter av kollegialt lärande men 

gruppsammansättning och tid ses som de största utmaningarna för en lyckad handledning. Rollen som 

handledare beskrivs som givande men också utmanande. Handledningen syftar till att främja utveckling på 

individ-, grupp- och organisationsnivå och utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då det är i mötet 

med andra som utveckling sker. Specialpedagogers handledning som verkar för att främja det kollegiala 

lärandet kan resultera i förbättrade lärmiljöer och resultat för eleverna. 

Nyckelord 
Handledning, specialpedagog, specialpedagogik, kollegialt lärande. 

Abstract 
This undergraduate thesis is about SENCOs’ view of consultation and the role as consultants, the purpose is 

to examine SENCOs’ view of consulting for PLC, Professional Learning Communities, and the possibilities 

and challenges they meet when consulting. The concepts of consulting and PLC are discussed and a research 

overview is included. 

The empirical material consists of recorded interviews with four active SENCOs. A thematic analysis is 

implemented and social contructivism is the theoretical perspective. 

The result of the study shows three different themes; development through conversation and reflection, 

consulting for PLC and the basis of consultation. The SENCOs´ experience the concept of consulting hard to 

define, they spend a great deal of their working hours consulting and they strive to ask reflective questions 

instead of giving the answers. They have positive experiences of PLC but time and group constellations are 

challenging. Consulting is rewarding but also challenging. Consulting aim to facilitate development on 

induvidual, group and organisation level and originate from social constructivism. SENCOs are proficent 

consultants aiming for PLC to result in better learning environment and better results for students. 

Keywords 
Consultation, SENCOs, special education, TLC, PLC.   
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Inledning     
I specialpedagogers arbete förekommer handledning av lärare och annan skolpersonal för att främja 

elevernas lärande. Handledning är en central del av specialpedagogers arbete och för att bli en skicklig 

handledare krävs övning. Begreppet handledning är svårdefinierbart och definieras av sitt 

sammanhang. I examensordningen för Specialpedagogprogrammet (SFS 1993:100) används istället 

begreppet kvalificerad samtalspartner. Under de drygt tjugo år som jag arbetat som lärare har jag 

deltagit i många samtal med kollegor, föräldrar och andra aktörer för att skapa bra och tillgängliga 

lärmiljöer för eleverna. Som blivande specialpedagog vill jag utveckla min kommunikationsförmåga 

ytterligare och genom handledning av lärare verka för eleverna och för skolutveckling på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Genom att intervjua yrkesverksamma specialpedagoger om deras 

upplevelser av handledning, har jag genom denna studie fått en inblick i hur rollen som handledare 

kan komma att se ut. 

Kollegialt lärande har de senaste åren fått stort genomslag i svensk skola och bidrar till varaktiga 

förändringar i skolverksamheten (Langelotz, 2017). En bidragande orsak till detta är Skolverkets 

olika lärarlyft som använder kollegialt lärande och som flertalet skolor i Sverige genomgått 

(Cederberg-Scheike, 2016; Langelotz, 2017). Specialpedagogers handledning för det kollegiala 

lärandet har lett till skolutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå och kan i många fall 

ersätta den tidigare individuella kompetensutvecklingen (Åberg, 2007). Det kollegiala lärandet 

riskerar dock att inte enbart bli en utvecklande miljö utan även att lärare ifrågasätts av sina kollegor 

och stigmatiseras som mindre skickliga (Langelotz, 2017).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att ge en inblick i specialpedagogers uppfattningar om handledning och 

rollen som handledare. Kollegialt lärande är vanligt förekommande och jag vill även ge en inblick i 

specialpedagogers erfarenheter och uppfattningar om att handleda lärargrupper för att främja det 

kollegiala lärandet. Detta mynnade ut i följande frågeställningar: 

- Hur ser specialpedagoger på handledning och på sin roll som handledare? 

- Vilka erfarenheter har specialpedagoger av handledning för att främja det kollegiala lärandet?  

- Vilka möjligheter och utmaningar upplever specialpedagoger i arbetet som handledare? 
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Bakgrund 
Denna del kommer att ge en bakgrund kring begreppen handledning och kollegialt lärande samt 

handledning för kollegialt lärande. Jag kommer även redogöra för tidigare forskning inom ämnet samt 

vilken teoretisk utgångspunkt jag valt.  

Till skillnad från tidigare examensordningar för Specialpedagogprogrammet står begreppet 

handledning inte att läsa i den nuvarande examensordningen, utan istället används begreppet 

kvalificerad samtalspartner (Bladini, 2004). I examensförordningen står att specialpedagoger ska ”– 

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

för kollegor, föräldrar och andra berörda” (SFS 1993:100). Själva innebörden av specialpedagogers 

uppdrag att handleda är i de officiella dokumenten tämligen oklara anser Bladini (2004) och menar 

att detta öppnar upp för olika tolkningar av uppdraget. Bladini (2004) menar att det saknas forskning 

om vad specialpedagoger gör när de handleder och Sundqvist (2012) anser att det finns ett behov av 

forskning inom området då det råder en osäkerhet om hur handledning ska genomföras. 

Specialpedagogers handledande funktion är således otydligt beskriven och det gjorde att jag ville 

undersöka hur specialpedagoger ser på sitt uppdrag som handledare och hur handledningstillfällen 

kan se ut. Mitt examensarbete kommer att fokusera på handledning inom pedagogisk verksamhet med 

fokus på specialpedagogers handledning. Pedagogisk handledning är det begrepp som används vid 

handledning av lärare i pedagogiska frågor (Sundqvist, 2012) och är det begrepp jag valt att använda 

i den här studien. Även begreppet kollegialt lärande beskrivs i forskningen på ett flertal sätt, nedan 

beskriver jag dessa begrepp mer utförligt. 

Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer jag att beskriva begreppen handledning och kollegialt lärande samt kombinerar 

dem under rubriken handledning för det kollegiala lärandet. Handledning är ett paraplybegrepp som 

innefattar flera innebörder, med fokus på pedagogisk verksamhet har jag valt ut några av dessa vilka 

jag beskriver nedan. Den forskning jag redovisar i examensarbetet har jag sökt efter i databaser via 

LiUs bibliotek, ERIC samt DIVA. Till att börja med sökte jag efter peer reviewed-granskade artiklar 

och använde sökorden specialpedagogik, handledning, kollegialt lärande, PLC (Professional 

Learning Community), TLC (Teacher Learning Community), SENCO (Special Educational Needs 

Co-Ordinator), tutoring, consultation och special education. Då det efter genomläsning visade sig 

finnas stora skillnader i innebörden av begreppet kollegialt lärande mellan internationell och svensk 

forskning, vilket jag beskriver nedan, sökte jag artiklar, avhandlingar och böcker på svenska. Jag 

använde då återigen databaser via LiUs bibliotek och DIVA. I de artiklar, avhandlingar och böcker 

jag fann, använde jag mig av referenslistorna för att på så sätt finna ytterligare forskning inom ämnet.  
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Handledning   

Handledning är ett paraplybegrepp som förekommer inom flera områden och som behöver definieras 

av sitt sammanhang (Lauvås & Handal, 2015). Jag kommer här att beskriva de definitioner jag valt 

med utgångspunkt i pedagogisk verksamhet. Pedagogisk handledning innefattar den handledning som 

lärare får i pedagogiska frågor, vilken ska leda till professionell utveckling, och kan ske både enskilt 

och i form av grupphandledning (Sundqvist, 2012). Reflekterande handledning innebär att 

handledaren försöker ta reda på den handledde lärarens utgångspunkt och hjälpa hen att komma 

framåt i sitt arbete (Lauvås & Handal, 2015). Reflekterande handledning kan enligt Lauvås och 

Handal (2015) variera mellan att ibland är reflektionen mer styrd av handledaren, medan det ibland 

är den handledde läraren som mer självständigt reflekterar. Det är av stor betydelse att handledning 

bygger på frivillighet och att den handledde läraren har valfrihet vad gäller genomförandet av det som 

framkommer under handledningen (Sundqvist, 2012; Thornberg, 2014; Lauvås & Handal, 2015).  

Handledning kan ha olika syften, Cederberg-Scheike (2016) beskriver målinriktad handledning, 

problembaserad handledning och processinriktad handledning. I den målinriktade handledningen 

sätts mål upp som handledaren och övriga gruppen hjälps åt att komma närmare. Den 

problembaserade handledningen utgår som namnet antyder från någon form av problem och här 

diskuteras förhållningssätt och metoder för att lösa detta. Den processinriktade handledningen syftar 

till att stärka yrkeskompetensen hos lärarna.  Åberg (2007) beskriver följande tre funktioner 

handledning kan ha inom skolan; medel för lärande och utveckling, medel för anpassning och 

trygghetsskapande medel. Medel för lärande och utveckling används i kompetensutvecklingssyfte 

och som ett sätt att utveckla skolans verksamhet. Genom att gemensamt lyfta olika perspektiv och 

genom att invanda förhållningssätt fokuseras och ifrågasätts, kan en utveckling ske i dessa handledda 

lärargrupper (Åberg, 2007). Medel för anpassning ser Åberg (2007) som en styrning, som ett sätt för 

staten att få sina ideologiska mål att implementeras med lärarnas verksamhet i ett numera målstyrt 

system, Skolverkets olika lyft är ett exempel på detta. Trygghetsskapande medel ses som en möjlighet 

till återhämtning, återkoppling och reflektion i lärares ofta stressiga tillvaro. Utgångspunkten kan här 

vara ett behov av stöttning kring en elev eller en osäkerhet hos läraren kring ett visst dilemma eller 

situation. Bladini (2004) har studerat specialpedagogers funktion som handledare för lärare i skolan. 

Hon menar att specialpedagogers handledning kan skapa en plattform för utveckling genom samtal 

och reflektion. Ahlberg (2007) anser att specialpedagogers handledande funktion innefattas i 

begreppet kvalificerad samtalspartner och menar att specialpedagoger genom handledning kan ge 

lärare stöttning och möjlighet till utveckling. Handal och Lauvås (2000) använder begreppet 

kvalificerad handledning, vilket de menar är en viktig process vad gäller både gruppers och individers 

utveckling. Bladini (2007) talar om två olika sätt som specialpedagoger handleder lärare. Det ena är 

att lösa problem och det andra är att vidga lärarens tänkande genom reflektion. En fokusförskjutning 
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har skett vad gäller specialpedagogers syn på handledning, från en mer rådgivande roll till att fokusera 

mera på att ställa reflekterande frågor (Bladini, 2004). Lauvås och Handal (2015) menar att 

handledaren ska vara sparsam med råd, även om den handledde läraren specifikt ber om det, tills 

handledaren hunnit bilda sig en uppfattning om problemet. Likaså anser Bladini (2004) att 

specialpedagogen inte ska vara en problemlösare utan hellre ställa perspektivutvidgande frågor som 

får den handledde läraren att själv komma fram till en lösning.  

Thornberg (2014) menar att god kommunikation och goda relationer mellan deltagarna är central för 

en framgångsrik handledning. Liksom Sundqvist (2012), anser han att handledning bör bygga på 

frivillighet. I Thornbergs (2014) studie framkom att då lärarna inte själva bett om handledning, utan 

att beslutet fattats högre upp i organisationen, ledde detta till lärarna inte kände sig lyssnade på och 

att deras professionalitet ifrågasattes. Studien beskriver ett externt resursteam bestående av 

specialpedagoger och psykologer som handledde lärare på grundskolor i Sverige. Att komma utifrån 

som expert kan vara utmanande och lärarna förväntade sig råd och snabba lösningar av resursteamet. 

Resursteamets mål kolliderade ofta med lärarnas mål, som exempel kan nämnas att resursteamet 

arbetade för att förändra skolkulturen och fokusera på elevers inkludering medan flera av lärarna 

arbetade för att bevara skolkulturen och fokusera på att lyfta ut elever ur klassrummet för 

undervisning i mindre grupper. Thornberg (2014) beskriver det som en kollision mellan professioner 

vilket ledde till en känsla av ”vi och dem”, vilket i kombination med för lite avsatt tid för handledning 

försvårade samarbetet. 

I Sverige har specialpedagogers handledande roll lyfts fram i och med den senaste examensordningen 

och begreppet kvalificerad samtalspartner innefattar både den reflekterande och processinriktade 

handledningen och den mer kortsiktiga rådgivande konsultationen (Sundqvist, 2012) I internationell 

forskning används begreppet consultation för den handledning speciallärare och specialpedagoger 

ger lärare (Sundqvist, 2012). Begreppet konsultation på svenska innebär enligt Lauvås och Handal 

(2015) att handledaren är extern och har ungefär samma kompetensnivå som den handledde. 

Konsultationen ska vara frivillig och ansvaret ligger hos den som får konsultation (Lauvås & Handal, 

2015).  Åberg (2007) beskriver skillnaden mellan konsultation och handledning på så sätt att 

konsultation är sakinriktad och en mer kortsiktig lösning medan handledning är mer processinriktad 

och spänner över en längre tid. Sundqvist (2012) anser att begreppen handledning och konsultation 

ofta kopplas ihop men att innebörden av begreppen skiljer sig på så sätt att handledning strävar efter 

att den handledde själv ska komma på lösningar. Även om båda begreppen förekommer inom 

forskningen anser Sundqvist (2012) att handledning är ett vidare begrepp än konsultation och föredrar 

detta.  
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Kollegialt lärande  

Kollegialt lärande innebär enligt Cederberg-Scheike (2016) att en grupp tillsammans kommer 

överens om ett utvecklingsområde som de reflekterar över och ger varandra återkoppling på, det vill 

säga man lär av varandra. Det kollegiala lärandet bör vara strukturerat och ofta används handledning 

för att utveckla gruppens medvetenhet (Cederberg-Scheike, 2016). Internationellt används begreppen 

PLC, Professional Learning Communities, eller TLC, Teacher Learning Communities. Skillnaden 

mot kollegialt lärande är att PLC/TLC i större utsträckning utgår från elevernas resultat (Langelotz, 

2017). 

Handledning för kollegialt lärande  

Handledning för kollegialt lärande har blivit allt vanligare inom skolan, inte minst genom Skolverkets 

olika lärarlyft (Cederberg-Scheike, 2016; Langelotz, 2017). Tempot i skolan är högt och många 

gånger finns inte tiden att stanna upp och reflektera för att utveckla sin undervisning och sin 

kompetens inom olika områden. Cederberg-Scheike (2016) menar att handledning för det kollegiala 

lärandet kan bidra till ökat lärande och ge gemensamma referensramar i arbetsgruppen. Brown, Horn 

och King (2018) anser att kollegialt lärande, så kallade PLCs, har många fördelar inom alla skolans 

stadier. Det ökar samarbetet mellan lärarna, föder nytänkande och bidrar till lärarnas professionella 

utveckling. Dessutom fokuserar de inte enbart på elevernas resultat utan också på lärarna och hur de 

genom att förändra undervisningen ger eleverna större möjlighet att lyckas (Brown m.fl., 2018). 

DuFour (2004) menar att fokus måste förflyttas från vad man vill att eleverna lär sig till hur eleverna 

lär sig och hur man vet när eleven lärt sig för att det kollegiala lärandet ska vara framgångsrikt. 

 

Handledning för kollegialt lärande bygger på att en arbetsgrupp tillsammans får möjlighet att 

reflektera över sin verksamhet och handledaren kan vara exempelvis specialpedagog eller ha 

samma profession som deltagarna (Åsén Nordström, 2014). Åberg (2007) ser en fara i 

handledning som sker bland deltagare med samma profession, exempelvis ett arbetslag med 

lärare. Risken, menar Åberg (2007), är att fastna i en bekräftelsedialog och att ingen utveckling 

sker. Det finns en risk att det kollegiala lärandet kan övergå i att vissa lärare ifrågasätts och 

korrigeras och tenderar att ses som mindre skickliga lärare av övriga deltagare. ”I 

handledningssamtalet riskerar det kollegiala lärandet att bli en korrigerande praktik för den 

enskilda läraren samtidigt som dessa korrigeringar (maktutövning) bidrar till att utveckla 

undervisningspraktiken” (Langelotz, 2017 s.114). Det kollegiala lärandet anser Langelotz (2017) 

är dubbelt, då det både kan öppna upp för nya insikter och diskussioner där lärare stöttar varandra, 

men också riskera att stigmatisera lärare som mindre skickliga. DuFour (2004) ser många fördelar 

med det kollegiala lärandet men menar att det kräver mycket arbete och påtalar vikten av att 

skolledningen ger de förutsättningar som krävs. Åberg (2007) har studerat 21 vetenskapliga texter 
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om handledda lärargrupper. Hon ser en ökning av forskning kring detta ämne det senaste 

decenniet då 14 av de 21 texterna är från år 2000 och framåt. Åberg (2007) anser att 

grupphandledning till stor del kan ersätta den tidigare ofta individuella kompetensutvecklingen 

för lärare och på så sätt bidra till skolutveckling. Förändring tar dock tid, Blossing (2008) anser 

att skolutveckling tar fem till åtta år att genomföra, så att tid avsätts för handledning är central. 

Enligt Åbergs (2007) studie visar forskningen att specialpedagogers handledning av lärargrupper 

har lett till flera positiva förändringar inom skolan, fördelade på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Exempel på dessa positiva förändringar är; på individnivå framkom en ökad 

säkerhet i yrkesrollen, ökad reflektion av arbetssätt och undervisningsmetoder samt en bättre 

hantering av elever i behov av särskilt stöd. På gruppnivå ökade personalens samsyn och 

samarbete, de löste oftare problem tillsammans inom arbetslaget och hanterade specifika problem 

gällande elever i behov av särskilt stöd på ett bättre sätt. På organisationsnivå nämndes utveckling 

av den pedagogiska verksamheten, samsyn och förbättrad kvalitet på undervisningen som de 

positiva förändringar handledning gav (Åberg, 2007).  

Det alltmer krävande läraryrket gör att många lärare har behov av att få reflektera och få stöttning i 

pedagogiska och specialpedagogiska frågor. Studien visade att handledningssamtalen handlade om 

reflektion, pedagogisk utveckling och problemhantering. Av dessa var problemhantering det 

vanligast förekommande. Åberg (2007) anser att: 

Verklig och varaktig grund för förändring åstadkommes då det är möjligt för lärarna att, utifrån sina egna 

erfarenheter definiera problemen, i en öppen och förtroendefull kultur. En sådan frigörande och kreativ miljö 

kan skapas i handledningsgrupper, och jag vill hävda att handledarens betydelse i detta sammanhang knappast 

kan överskattas, varken när det gäller att stödja och uppmuntra ett förtroendefullt samarbete i gruppen, eller 

när det gäller att stödja utvecklingsprocessen i gruppen genom att bidra med nya perspektiv och utmanande 

frågor. (s 93) 

Det är viktigt att formulera syftet med handledningen, både för den som handleder och de som 

deltar i handledningen (Åberg, 2007). Ett sätt att klargöra syftet och definiera förväntningar och 

ansvar är att skriva kontrakt med deltagarna innan handledningen påbörjas (Bladini, 2004). Även 

Åberg (2007) beskriver vikten av att ta reda på deltagarnas förväntningar på handledningen och 

att den första träffen ofta går åt till att definiera syftet med handledningen. Ibland förväntas det en 

miniföreläsning, ibland en konflikthantering och ibland reflektion över arbetssätt och 

organisation.  

Teoretiskt perspektiv  
Det teoretiska perspektiv som jag utgått ifrån är socialkonstruktivism. I det här avsnittet kommer jag 

att kort beskriva socialkonstruktivismen samt det sociokulturella perspektivet då både 
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socialkonstruktivism och sociokulturellt perspektiv bygger på Vygotskijs teorier, samt visa på 

skillnaden mellan dessa perspektiv. Jag kommer även att beskriva handledning ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism grundar sig i att människor, i samspel med andra, utvecklar kunskap utifrån sina 

egna erfarenheter, och bygger på Vygotskijs tankar att lärandet sker genom språket och genom att 

kommunicera med andra (Cederberg-Scheike, 2016; Hwang & Nilsson, 2017; Allwood & Erikson, 

2017). Verkligheten kan betraktas som socialt konstruerad och bakom den första anblicken finns 

andra möjligheter att upptäcka och demaskera (Barlebo Wenneberg, 2010). Socialkonstruktivism 

innebär att sociala företeelser inte ska ses som naturliga och Barlebo Wenneberg (2010) nämner sorg 

som exempel. Att gråta kan uppfattas som en naturlig reaktion vid sorg, men en socialkonstruktivist 

menar att det är en social handling snarare än en naturlig handling, då vissa kulturer uttrycker sorg på 

annat sätt än genom gråt, exempelvis genom att skrika eller kasta med kroppen. Barlebo Wenneberg 

(2010) menar med detta exempel att uttryck för sorg kan skilja sig mellan hur människor uttrycker 

sorg i olika kulturer och gråt är således en social konstruktion snarare än en kroppslig naturlig 

funktion. Även om  kontexten är viktig inom socialkonstruktivism, och utgångspunkten är att kunskap 

är socialt konstruerad genom språket och den tidsanda och kultur vi lever i, är det individuella 

processer som fokuseras (Barlebo Wenneberg, 2010; Allwood & Erikson, 2017; Dysthe, 2013).  

Socialkonstruktivism har många innebörder och termen används med olika betydelser, Barlebo 

Wenneberg (2010) har i sin bok ämnat klargöra begreppet genom att beskriva följande fyra typer; Ett 

kritiskt perspektiv – socialkonstruktivism Ι, En teori om det sociala – socialkonstruktivism ΙΙ, En 

kunskapsteoretisk position – socialkonstruktivism ΙΙΙ samt En ontologisk position – 

socialkonstruktivism ΙV. Dessa typer ska ses som en tankeglidning från ett mer oskyldigt perspektiv 

till ett mer radikalt perspektiv (Barlebo Wenneberg, 2010). Det första, socialkonstruktivism Ι, utgår 

från att avslöja en social påverkan som döljer sig under den till synes naturliga ytan. Som exempel 

nämns att den sociala skillnaden mellan könen har större påverkan än den biologiska skillnaden enligt 

socialkonstruktivism Ι. Det andra, socialkonstruktivism ΙΙ, kopplas ofta ihop med föregående men är 

mer teoretisk och tar vid där socialkonstruktivism Ι slutar, det vill säga ger en teoretisk förklaring av 

den sociala företeelse som socialkonstruktivism Ι kritiserar. Det tredje, socialkonstruktivism ΙΙΙ, 

handlar om att det endast är sociala faktorer som styr vår kunskap om verkligheten, Barlebo 

Wenneberg (2010) ger pengar som exempel. Pengar fungerar som betalningsmedel därför att vi tror 

på att de gör det, vi har skapat sociala fakta att pengar är betalningsmedel. Det fjärde och sista, 

socialkonstruktivism ΙV, bygger på att verkligheten existerar oberoende av att vi uppfattar den eller 

inte. Exempel på detta är det som inom filosofin kallas ”cookie cutter”, en utkavlad kakdeg ligger på 
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ett bord, med hjälp av formar trycks kakor ut ur degen. Kakorna fanns inte innan de trycktes ut med 

hjälp av formarna och på samma sätt menar Barlebo Wenneberg (2010) att saker i vår fysiska 

verklighet tar form först när vi fokuserar på dem.  

Det innebörderna av begreppet har gemensamt är att kritiskt granska, att allt ska utforskas och 

demaskeras. Barlebo Wenneberg (2010) menar att det är just detta som är socialkonstruktivismens 

styrka, att vi kan använda detta synsätt till att ifrågasätta det vi uppfattar som naturligt eller det vi ser 

som sanningen om verkligheten.  

Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv innebär att vi inte påverkas av vår kultur utan att vi formas genom att 

använda oss av medierande redskap, såsom språk och bilder, och i samspel med andra (Säljö, 2015). 

En viktig aspekt inom det sociokulturella perspektivet är att vi förutom våra fysiska, intellektuella 

och sociala förmågor även kan utveckla och använda fysiska medierande redskap. Dysthe (2013) 

menar att sociokulturellt perspektiv lägger tonvikten på att ”…kunskap konstrueras genom samarbete 

i en kontext…” (s. 41) och  att samarbete och interaktion är central för lärande. Severinsson (2010) 

beskriver det sociokulturella perspektivet som en dubbelriktad process, det blir en interaktion där 

deltagarna förändras men där även den sociala praktiken omformas. 

Socialkonstruktivism – sociokulturellt perspektiv 

Både socialkonstruktivism och sociokulturellt perspektiv utgår från att lärande sker i samspel med 

andra och är förenliga med varandra (Dysthe, 2013). Socialkonstruktivismen lägger större fokus på 

de individuella processerna då ny kunskap konstrueras, medan sociokulturellt perspektiv fokuserar 

mer på kontexten och gruppen. Detta beskriver Dysthe (2013) som skillnaden mellan 

socialkonstruktivism och det sociokulturella perspektivet. 

Handledning ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

I handledning är det i mötet med andra som möjligheten till utveckling finns. Cederberg-Scheike 

(2016)  menar att handledning utgår från en socialkonstruktivistisk syn på lärande då det är deltagarna 

själva som genom att bidra med tankar och frågor väcker nya insikter. Bladini (2004) menar att 

specialpedagogers handledning utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan beskrivas som en 

möjlighet att konstruera och rekonstruera lärares utmaningar i skolan. Det är deltagarnas olikheter 

som ger potential för utveckling, och handledning som metod kan vara en källa till både yrkesmässig 

och personlig utveckling (Cederberg-Scheike, 2016). Gjems (2007) menar att handledaren och den 

eller de som får handledning behöver samarbeta för att för att nå insikt om vad som behöver förändras 

och att utveckling sker genom att verbalisera de nya insikterna. Handledningens grundidé är att 

deltagarna verbaliserar sina tankar, lyssnar på varandra och formulerar nya tankar som sedan prövas 

och formuleras om (Cederberg-Scheike, 2016). Den socialkonstruktivistiska synen på lärande är just 
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detta som Cederberg-Scheike (2016) och Gjems (2007) beskriver, att ny kunskap uppstår när 

individer möts på den sociala arenan och med hjälp av språket omformulerar sina tankar.  

Sammanfattning 
I detta avsnitt har jag gett en bakgrund kring begreppen handledning och kollegialt lärande samt 

handledning för kollegialt lärande. Handledning är ett paraplybegrepp som definieras av sitt 

sammanhang och jag har här fokuserat på pedagogisk handledning utförd av specialpedagoger, och 

då främst handledning för kollegialt lärande. Handledning för kollegialt lärande kan främja 

skolutvecklingen både på individ-, grupp- och organisationsnivå (Åberg, 2007). För att 

handledningen ska utveckla det kollegiala lärandet är det viktigt att syftet är väl förankrat och att  

skolans organisation ger utrymme för handledning.  De teoretiska perspektiven socialkonstruktivism 

och sociokulturellt perspektiv har kortfattat beskrivits då de bygger på samma grund. Skillnaden 

mellan dem är att socialkonstruktivismen utgår från ett individperspektiv medan sociokulturellt 

perspektiv utgår från gruppen. Handledning bygger på socialkonstruktivismens syn på lärande, där 

handledning är ett samspel med andra där vi verbaliserar våra tankar och kommer till nya insikter och 

genererar ny kunskap. 
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Metod 
Jag kommer i det här avsnittet att redogöra för val av metod samt beskriva hur jag gått till väga vid 

datainsamling och transkribering. Därefter kommer jag att beskriva urval av informanter, etiska 

aspekter samt validitet och tillförlitlighet för studien. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

Val av metod 
Då jag var intresserad av att undersöka specialpedagogers tankar och erfarenheter kring handledning 

och kollegialt lärande valde jag en kvalitativ metodansats. Jag har valt att göra en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. Kvalitativ metod har tonvikt på ord istället för 

kvantitativa data och innefattar flera olika metoder. En vanlig arbetsgång i kvalitativa studier enligt 

Bryman (2011) är; val av generella frågeställningar, val av undersökningspersoner, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete och slutligen rapport om resultat och slutsatser. I 

kvalitativa studier är kontexten och detaljerna av stor betydelse för det som ska tolkas och innehåller 

täta och fylliga beskrivningar av det som studerats. 

Semistrukturerad intervju 
I kvalitativ forskning är intervju den vanligaste metoden (Bryman, 2011) och jag har valt att göra 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer i min studie. Den semistrukturerade intervjun är en flexibel 

process och lämpar sig väl när man är intresserad av att få uttömmande och fylliga svar (Bryman, 

2011). Dalen (2015) menar att kvalitativa intervjuer är att föredra när man är intresserad av en 

intervjupersons tankar, känslor och erfarenheter. Intervjuguiden utformades så att den innehåller 

frågor som formulerats för att få så utförliga svar som möjligt samt har följdfrågor som ytterligare 

uppmuntrar intervjupersonen att ge än mer fylliga svar. Frågorna i en semistrukturerad kvalitativ 

intervju behöver inte ställas i intervjuguidens ordning, utan kan anpassas under samtalets gång. 

Bryman (2011) anser detta av betydelse för att undvika att intervjun övergår till en strukturerad 

intervju med öppna frågor. Bryman (2011) menar vidare att man vid utformandet av intervjuguiden 

tar med frågor som täcker in de områden eller teman som frågeställningen handlar om utifrån den 

intervjuades perspektiv. Förslag på sådana frågor kan vara ”På vilket sätt arbetar ni med kollegialt 

lärande på er skola?” och ”Ge exempel på en typisk handledningssituation”.  

Urval av informanter  
Urval av informanter kan ske på en rad olika sätt och jag kommer här att redogöra för några av de 

vanligaste inom kvalitativ forskning samt det urval jag valde att göra.  

Det vanligaste inom kvalitativ forskning är målstyrt urval och görs utifrån forskningens mål och på 

flera nivåer (Bryman, 2011).  I min studie valde jag just det målstyrda urvalet vilket jag beskriver 

utförligare nedan. Sannolikhetsurval är ett bra val om forskaren vill kunna generalisera studiens 

resultat till en population (Bryman, 2011). Det avsåg jag inte att göra i denna studie, utan ämnade 
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istället undersöka hur de intervjuade specialpedagogerna upplever sin roll som handledare. 

Bekvämlighetsurval är ytterligare ett exempel, vilket innebär att forskaren använder sig av 

intervjupersoner som för tillfället är tillgängliga (Bryman, 2011). De jag valde att intervjua i min 

studie är yrkesverksamma examinerade specialpedagoger. Jag har som tidigare nämnts använt mig 

av ett målstyrt urval, det vill säga ett urval som är relevant för min forskningsfråga (Bryman, 2011). 

Av mina fyra informanter är tre kvinnor och en man och de har arbetat mellan tre och fem år som 

specialpedagoger. Två är anställda på den skola de arbetar på medan två är anställda centralt och har 

således en annan chef än den rektor som ansvarar för skolan. Av de centralt anställda har den ena sin 

placering på en skola medan den andra arbetar i ett centralt elevhälsoteam. Då det är rektor, eller 

enhetschef för de kommuner som har central elevhälsa, som ansvarar för sina anställdas 

arbetsbelastning valde jag att först kontakta rektor/enhetschef på de olika skolorna för att få 

klartecken att sedan kontakta och tillfråga respektive specialpedagog. Ett målstyrt urval görs på flera 

nivåer (Bryman, 2011) och i min studie förekom två nivåer. Den första nivån är valet av 

yrkesverksamma examinerade specialpedagoger vilket passade min forskningsfråga och den andra 

nivån är urvalet av intervjupersoner som tillhörde den valda kategorin. Bryman (2011) beskriver att 

det är svårt för en kvalitativ forskare att avgöra hur många informanter som behövs för att uppnå en 

teoretisk mättnad. Det är också svårt att i kvalitativ forskning avgöra om teoretisk mättnad uppnåtts 

eller inte (Bryman, 2011). I resultatdelen kommer informanterna att namnges för att underlätta 

läsningen. Namnen jag använder är de fiktiva och könsneutrala namnen Alex, Billie, Charlie och 

Dani.  

Datainsamling 
För att få en inblick i specialpedagogers uppfattningar om handledning och kännedom om hur de ser 

på sin roll som handledare har jag genomfört intervjuer med fyra specialpedagoger.  

Intervjuer 
Intervjuerna gjordes med ett undantag på specialpedagogernas arbetsplatser. En av 

specialpedagogerna som arbetar nära mitt hem ville hellre intervjuas hemma hos mig eftersom hen 

inte ville riskera att vi blev störda. Intervjuerna inleddes med ett kort samtal för att lära känna 

intervjupersonen och få hen att känna sig bekväm inför intervjusituationen. Informanterna var alla 

generösa med sin tid och sitt engagemang och hänvisade till sitt eget examensarbete och vikten av att 

få informanter att ställa upp på intervjuer. Jag presenterade sedan återigen syftet med min studie och 

gick igenom de etiska aspekterna ännu en gång innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av inspelningsappar på min mobiltelefon samt Ipad. Jag använde mig av dubbla enheter 

vid inspelningen då en universitetslärare tidigare berättat om ett missöde med inspelningsutrustningen 

vid en av hennes studier, då en hel intervju inte blev inspelad. Likaså nämner Dalen (2015) vikten av 
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att inspelningsutrustningen fungerar. Då jag endast skulle göra fyra intervjuer valde jag både 

”hängslen och livrem” för att vara säker på att intervjuerna spelades in. Avsatt tid för intervjuerna var 

45-60 minuter och den kortaste intervjun varade i 39 minuter medan den längsta intervjun varade i 

84 minuter.  

Transkribering  
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Dalen (2015) påtalar vikten av att forskaren själv 

transkriberar sina intervjuer så snart som möjligt efter intervjun för att bekanta sig med materialet när 

det fortfarande är färskt i minnet och för att på bästa sätt kunna återge vad informanterna har sagt. 

Detta tog jag fasta på och transkriberingen utfördes löpande och i nära anslutning till intervjuerna. 

Då transkribering är ett omfattande och tidskrävande arbete är det också en fördel att inte ha alla 

intervjuerna samtidigt att transkribera (Bryman, 2011). Transkriberingen utfördes ord för ord med 

markering för pauser, hummanden och liknande, då den kvalitativa forskaren enligt Bryman (2011) 

inte enbart är intresserad av vad som sägs utan även hur det sägs under en intervju. Många kvalitativa 

forskare lyssnar först igenom inspelningen en eller flera gånger och transkriberar endast de stycken 

de ser som relevanta för sin studie (Bryman, 2011). Det finns dock en risk att missa något av vikt och 

för att undvika det transkriberade jag hela intervjuerna från början till slut.  

Systematisering och analys av data  
Kvalitativa studier tenderar att generera ett mycket stort datainsamlingsmaterial. Bryman (2011) 

menar att det stora datamaterialet är en av de största svårigheterna, då analysmetoderna har mindre 

klara regler än vid kvantitativa studier. En vanlig analysmetod är grounded theory, där kodning är 

centralt i analysprocessen (Bryman, 2011; Dalen, 2015). Även tematisk analys är vanlig vid 

kvalitativa studier men sökandet efter teman ingår i de flesta analysmetoder. Bryman (2011) anser att 

tematisk analys saknar en tydlig struktur medan Dalen (2015) menar att metoden är lämplig vid 

intervjuer och att temana kan väljas ut för att belysa problemformuleringen och arbetas in i 

intervjuguiden. Därefter kodas materialet in under dessa teman och nya underteman formas. Braun 

och Clarke (2006) menar att den tematiska analysen lämpar sig väl vid en mindre uppgift, som ett 

examensarbete, då de anser den relativt lättillgänglig. I en tematisk analys identifieras mönster ur den 

insamlade datan och dessa översätts sedan till teman som är knutna till forskningsfrågan (Braun & 

Clarke, 2006). Både grounded theory och tematisk analys ansåg jag vara möjliga att använda i min 

studie, jag valde den tematiska analysen då den är flexibel, har en tydlig struktur med sin 

sexstegsprocess och anses av Braun och Clarke (2006) vara lämplig för nybörjare inom forskning. 

De sex stegen i analysprocessen är följande:  

Steg 1: Bekanta sig med datan, transkribera och läsa. Braun och Clarke (2006) rekommenderar starkt 

att ta sig tid till detta tidskrävande första steget i analysen. De menar att det ligger till grund för hela 
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analysarbetet. Som jag tidigare beskrivit tog jag mig tid att transkribera ord för ord i nära anslutning 

till intervjun för att på så sätt bekanta mig med den insamlade datan. 

Steg 2: Koda intressanta utdrag ur datan systematiskt. Efter att ha bekantat sig med sitt material 

organiseras återkommande mönster i datan och samlas i olika grupper. Det är viktigt att koda för så 

många möjliga teman som möjligt och samma textutdrag kan kodas in i flera teman. Då jag tidigt 

upptäckte att de intervjuade specialpedagogerna uttryckte sig liknande i flera frågor sökte jag efter 

gemensamma nämnare i mina fyra intervjuer och kodade dessa i olika grupper. Vid genomläsning av 

de fyra transkriberade intervjuerna framkom möjliga teman vilka jag listade och numrerade. 

Materialet lästes sedan igenom ännu en gång och jag markerade siffran för det möjliga temat i den 

transkriberade texten. Därefter listade jag varje passage under varje möjligt tema.  

Steg 3: Söka efter teman. Samla den kodade datan under möjliga teman. När all data är kodad och 

samlad i långa listor påbörjas arbetet med att sortera in det kodade materialet under övergripande 

teman och underteman. Braun och Clarke (2006) rekommenderar att visualisera detta steg med hjälp 

av exempelvis mind maps. De påtalar också vikten av att inte förkasta något av materialet då det kan 

visa sig i analysens nästa steg att de valda temana kan komma att omarbetas. För att få en överblick 

gjorde jag som rekommenderat en mind map för att söka efter teman och underteman innan jag gick 

vidare till steg fyra i analysprocessen.  

Steg 4: Omarbeta teman. Undersöka om valda teman stämmer överens med det som ska undersökas. 

Den kodade datan kontrolleras mot varje valt tema tills tema och kodning stämmer överens. Sedan 

kontrolleras att de valda temana stämmer överens med examensarbetets syfte och forskningsfråga. 

En ny genomläsning ger också möjlighet att lägga till kodat material som tidigare missats. Med 

utgångspunkt från den mind map jag gjorde i steg tre, skapades tre möjliga teman vilka jag jämförde 

mot min forskningsfråga och mitt syfte. 

Steg 5: Definiera och namnge teman. I detta steg namnges de teman som valts och definieras med 

hjälp av det kodade materialet. För ytterligare struktur kan varje tema även tilldelas underteman. Jag 

tog fram det mest centrala i varje tema och namngav de teman jag skapat.  

Steg 6: Slutlig analys. Välja ut citat och exempel ur datan och relatera det till tidigare forskning och 

syfte med examensarbetet. När temana är klara påbörjas den slutliga analysen. Med exempel och citat 

från det kodade materialet påvisas forskningen kvalitet och validitet. Utifrån mina namngivna teman 

sökte jag de citat och exempel som jag redovisar i resultatdelen. 

Kvalitet och tillförlitlighet 
Kvalitativ metod har sina rötter i det latinska ordet qualitas som betyder egenskap, sort, kvalitet och 

Larsson (2005) beskriver kvalitativ metod som ett sätt att systematiskt åskådliggöra kvalitet hos det 
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som studerats. Thornberg och Fejes (2015)  använder begreppet kvalitet för att de anser det vara ett 

överordnat begrepp för en noggrann och väl genomförd kvalitativ studie. Ett annat begrepp som 

används i kvalitativ forskning är tillförlitlighet (Bryman, 2011; Thornberg & Fejes, 2015). 

Tillförlitlighet delas upp i fyra delkriterier, dessa är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  Trovärdighet uppnås genom att forskaren utför 

sin forskning enligt gällande regler och ger återkoppling till de som deltagit i studien. Att ha kontakt 

med sina informanter under forskningsprocessen är ett exempel på detta (Bryman, 2011). Mina 

informanter blev alla tillfrågade om jag kunde få återkomma med frågor ifall något kändes oklart vid 

transkriberingen och samtliga samtyckte. Överförbarhet är i kvalitativ forskning mer en fråga om 

djup än bredd och fylliga beskrivningar underlättar för att forskarens resultat kan överföras till andra 

situationer (Bryman, 2011; Larsson, 2005). Jag har i detta examensarbete strävat efter att ge en fyllig 

och tät beskrivning av informanternas tankar och erfarenheter om handledning och anser att de kan 

vara överförbara till liknande studier då det är sannolikt att andra specialpedagoger under samma 

omständigheter kan antas resonera på liknande sätt. Pålitlighet innebär ett granskande synsätt med 

transparens av alla studiens faser samt granskning av kollegor när forskningen börjar bli klar 

(Bryman, 2011). I examensarbetet har jag haft för avsikt att skriva fram studiens alla delar så rättvist 

jag kan och under opponeringen kommer mitt arbete att granskas. Möjligheten att styrka och 

konfirmera innebär att forskaren agerat i god tro och inte låtit sig medvetet påverkas av personliga 

värderingar som kan påverka studiens resultat (Bryman, 2011). Jag har i denna studie försökt hålla 

mig objektiv till mina resultat och strävat efter att hålla en god kvalitet i uppsatsen.   

Etiska överväganden 
Etiska överväganden uppfylldes genom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017. Informationskravet uppfylldes genom 

att de deltagande specialpedagogerna både muntligt och skriftligt informerades om studiens syfte och 

att deltagandet var frivilligt. Även deras rektor/enhetschef informerades muntligt om detta då jag 

kontaktade dem via telefon för att få deras tillstånd att tillfråga specialpedagogerna. På detta sätt 

uppfylldes samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna 

anonymiserades, genom att ges fiktiva och könsneutrala namn, för att förhindra att deltagarna eller 

den skola de arbetar på ska kunna identifieras. Nyttjandekravet uppfylldes genom att informera om 

att den insamlade datan endast används till avsedd forskningsstudie. Under pågående studie har jag 

förvarat den insamlade datan på ett säkert sätt och ämnar förstöra den efter avslutat examensarbete 

enligt de regler som dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 2018) föreskriver.  
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Metoddiskussion      
Den semistrukturerade intervjun har passat bra i denna studie då jag fick informanterna att ge fylliga 

och uttömmande svar. Nackdelen med intervjuer är det massiva och tidskrävande 

transkriberingsarbetet men jag anser att det uppvägdes av att jag under transkriberingen lärde känna 

materialet vilket underlättade analysen. Jag använde den tematiska analysen och fann den lika 

flexibel, tydlig och strukturerad som Braun och Clarke (2006) anser den vara. Analysen kräver många 

nära genomläsningar av det transkriberade materialet och den tydliga sexstegsmetoden underlättar 

det tidskrävande arbetet. Jag anser att den tematiska analysen är lämplig för nybörjare inom forskning.  

Jag har strävat efter att ha ett kritiskt granskande öga under hela processen för att säkra studiens 

kvalitet. För att säkra att resultatet är välgrundat återgick jag till de transkriberade intervjuerna efter 

att jag skrivit resultatet för att bekräfta mina slutsatser vilket Allwood och Erikson (2017) anser vara 

kriterier för en studies kvalitet. Jag har också strävat efter att ha en balans mellan citat och egna 

kommentarer i resultatdelen (Allwood & Erikson, 2017). 

Eventuella svårigheter som jag förutsåg kunde inträffa var att hitta informanter som ville ställa upp i 

studien. Specialpedagoger har liksom övriga yrkesgrupper inom skolan ofta hög arbetsbelastning och 

det kan vara svårt att avsätta tid för en intervju. Som alltid finns risken att deltagare av olika 

anledningar backar ur även om de tackat ja till deltagande i ett tidigare skeende. Exempelvis kan 

sjukdom eller den höga arbetsbelastningen utgöra svårigheter för specialpedagogen att hitta tid för att 

genomföra en intervju. Jag har haft möjlighet att vara mycket flexibel vad gäller intervjuerna och låtit 

specialpedagogerna bestämma tid och plats vilket har underlättat genomförandet. En svårighet jag 

stött på under de många telefonsamtalen till rektorer är att skolorna inte har någon examinerad 

specialpedagog anställd. Flera skolor saknade helt specialpedagog medan ett par skolor hade 

obehöriga eller specialpedagoger under utbildning anställda som specialpedagog. 
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Resultat 
Ur mina transkriberade intervjuer skapade jag tre teman; Utveckling genom samtal och reflektion, 

Kollegialt lärande genom grupphandledning och Förutsättningar för handledning. Det första 

temat handlar om de intervjuade specialpedagogernas syn på den handledning de utför, både 

individuell handledning och handledning i lärargrupper, och den utveckling som denna handledning 

leder till. Det andra temat handlar om specialpedagogernas syn på grupphandledning för det 

kollegiala lärandet och det tredje temat handlar om de förutsättningar för handledning som 

specialpedagoger möter i sin yrkesroll.  

I tabell 1 ges en översikt över de teman som presenteras. 

Tabell 1: schematisk bild över de teman som skapats. Varje tema presenteras under egen rubrik samt 

med de underteman som identifierades under analysen. Varje tema har även en kort sammanfattning. 
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Utveckling genom samtal och reflektion 
Detta tema innehåller utsagor om de intervjuade specialpedagogernas syn på den handledning de 

genomför, enskilt eller i grupp. Det spänner mellan att handledning ses som utmanande och kräver 

övning till att handledning ses som givande och att det främjar utveckling på flera nivåer. Det 

innehåller också utsagor om att handledning ska komma som ett uppdrag från rektor till att få 

önskemål om handledning direkt av lärarna själva.  

För eleverna genom pedagogerna 

De intervjuade specialpedagogerna påtalar vikten av att strukturera upp samtalet så att alla får komma 

till tals, samt att sätta ramar för att särskilja handledningstillfället från ett samtal i fikarummet och på 

så sätt professionalisera samtalet. Det kräver övning att bli en bra handledare och de intervjuade 

specialpedagogerna påtalar vikten av att hitta sitt eget sätt att handleda. Charlie beskriver sin 

utveckling mot ökad säkerhet inom rollen som handledare så här: 

Charlie: ”Man känner att det är övning som krävs. Jag känner att för varje handledningstillfälle 

som jag har haft så blir jag ju mer och mer säker på min roll.”  

Rollen som handledare beskrivs många gånger som givande och lärorik, Dani tycker om uppdraget 

som handledare och säger: 

Dani: ”Det är roligt att handleda! Man lär sig mycket själv också!”  

De intervjuade specialpedagogerna nämner många bra modeller för handledning av lärargrupper och 

uppmuntrar till att prova sig fram för att finna den modell som passar handledaren, den handledde 

läraren eller gruppen och handledningstillfället bäst. Den samtalsledande funktionen i rollen som 

handledare är betydande anser specialpedagogerna och Charlie beskriver rollen så här: 

Charlie: ”Det är viktigt att man lyfter allas perspektiv och att man gör ett samtal där alla får 

säga sin mening. Och att man kanske är extra noga med de som inte säger så mycket, alltså då 

blir min roll att, ja, stärka upp så att alla hamnar på samma nivå. Och så får man ju avbryta den 

som sitter och pratar för mycket ibland och fråga vidare, alltså vad tycker du? Att man, min roll 

som handledare i samtalet är ju även att skapa en struktur så att alla kommer till tals.”  

Charlie menar att rollen som handledare innebär att styra samtalet vid handledningstillfället så att alla 

deltagare får komma till tals och bli lyssnade på och Alex beskriver detsamma och rollen som 

handledare så här: 

Alex: ”Jag tänker väl att det är en av specialpedagogens uppgifter så. Att vara den här 

samtalspartnern, handledaren, främja, jobba för utveckling, för förändring. Ska man få till en 

förändring, jag tror ju mycket på organisations- och gruppnivå, alltså då behöver man ju ha nån 
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som liksom kanske håller ihop det lite. Så det tycker jag väl är en specialpedagogs, ja en del av 

uppdraget så.” 

Alex pratar här om att rollen som handledare främjar arbetet för en utveckling på flera nivåer och det 

anser alla de intervjuade specialpedagogerna. All handledning som genomförs med lärarna, oavsett 

om den görs på individ-, grupp- eller organisationsnivå syftar till utveckling och har eleverna i fokus. 

Dani förklarar hur hen ser på handledning för det kollegiala lärandet:  

Dani: ”Och känner man att det finns nånstans där jag kan få uppbackning och utbyta 

erfarenheter och kunskap, så har alla nytta av det i sina klassrum. Och det är ju, allting är ju 

egentligen för elevernas skull. Så det här är ju att göra saker för eleverna genom pedagogerna 

liksom.”  

Eleverna är i fokus, Dani och de övriga specialpedagogerna anser liksom Åberg (2007), vars studie 

visade att lärare genom handledning blir bättre på att hantera elever i behov av särskilt stöd, att 

handledningen av lärarna gagnar eleverna. Trots svårigheten att definiera begreppet handledning, som 

beskrivits ovan, uppskattar de intervjuade specialpedagogerna att de lägger mellan 50% och 80% av 

sin arbetstid på handledning och kvalificerade samtal. De som är centralt anställda har större andel 

handledningstid än de specialpedagoger som är anställda av den skola de arbetar på. 

Mandat att handleda 

Att handledningen har ett specifikt syfte som genom kontraktskrivande med deltagarna tydliggörs 

och specificeras, är centralt (Åberg, 2007; Bladini, 2004). Både själva kontraktskrivandet, det uttalade 

syftet och att handledningen är ett uppdrag från rektor är betydande för att det ska kunna definieras 

som handledning menar en av de intervjuade specialpedagogerna.  

Alex: ”Alltså jag tar ju inte en handledande roll, tror jag, om jag inte har det som ett uppdrag, 

utan då ska ju det vara väl förankrat. Tar man det till en grupp eller enskilt, alltså, då har ju jag 

oftast som en…man gör ett kontrakt, man bestämmer förväntningar på mig som handledare, 

förväntningar på dig som person eller grupp. Då, då, när vi kommer till den processen då kallar 

jag det, nu är det handledning. Sen är man ju alltid den här kvalificerade samtalspartnern men 

det är man ju hela tiden.” 

Det är således den definitionen av handledning, kontraktskrivandet, som framkommer som betydande 

för att det kvalificerade samtalet ska få kallas handledning enligt Alex. Av de övriga intervjuade 

specialpedagogerna använder sig de flesta tidvis av kontrakt, men anser att begreppet handledning 

kan användas för att definiera ett kvalificerat samtal även utan ett kontraktskrivande. För Alex är det 

även av betydelse att mandatet att handleda stärks av rektor. Dani anser, liksom övriga 

specialpedagoger, att de själva har mandat att handleda utan uppdrag från rektor och beskriver hur 

hen ser på specialpedagogens uppdrag att handleda. 
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Dani: ”Man måste ha lite mandat för att styra samtalet. Så styra men inte styra. Alltså styra 

formen men inte…ja…styra med nån slags lyhördhet och fingertoppskänsla.” 

Mandat att handleda menar Sundqvist (2012) är viktigt för att utveckla ett specialpedagogiskt 

arbetssätt i skolan. Sundqvists (2012) studie visade att mandatet att handleda framför allt grundar sig 

i den specialpedagogiska kunskapen vilken gör att lärarna känner förtroende inför handledningen.  

Den mest förekommande formen av handledning enligt specialpedagogerna är det som Cederberg-

Scheike (2016) kallar den problembaserade handledningen, det vill säga där en lärare eller en grupp 

lärare upplever ett problem som de vill ha hjälp med att lösa, och Charlie beskriver hur en 

handledningssituation kan inledas: 

Charlie: ”Oftast så kanske det börjar med att vi pratar om någon elev, att det behövs…man vill 

ha lite nya ögon på saker och så.”  

Handledning som ett önskemål från lärarna är således vanligt och de kommer antingen spontant eller 

bokar in sig för ett möte med specialpedagogerna beroende på vilken typ av problem de upplever sig 

ha. Dani beskriver: 

Dani: ”Sen är det ofta enskilda lärare som kommer och bollar och så, man är ju mycket ett 

sånt…[bollplank] både i farten och folk som bokar in sig för att få bolla nån utmaning.”  

Specialpedagogerna ser sig ofta som bollplank till lärarna, vilket citaten från Charlie och Dani visar. 

Åberg (2007) menar att deltagarnas förväntningar är viktiga att ta hänsyn till vid definitionen av syftet 

med handledningen, ibland förväntas en miniföreläsning vilket Billie beskriver i sin intervju.  

Billie: ”Jag vet inte om jag skulle säga att det där är ett samtal, det där är för mig en föreläsning, 

en utbildning, en strategi…fast det är ju ett kvalificerat samtal skulle jag säga.”  

Heidi: ”Jag skulle nog lägga in det inom handledning, utifrån det jag har läst i litteraturen.”  

Billie: ”Och det skulle nog rektor också säga, att de får handledning från EHT.”  

Den otydlighet som råder kring specialpedagogers handledande funktion öppnar upp för olika 

tolkningar menar Bladini (2004) och Billie brottas, som synes i citatet ovan, med definitionen av 

begreppet handledning. 

Sammanfattningsvis anser de intervjuade specialpedagogerna att de upplever att det är både 

utmanande och givande att handleda. Handledningen syftar till att föra utvecklingen framåt på alla 

nivåer; individ-, grupp- och organisationsnivå och har eleverna i fokus. Kontraktskrivande används 

tidvis av merparten av de intervjuade specialpedagogerna och en av specialpedagogerna anser att det 

är kontraktskrivande som definierar att det är handledning som utförs. Den vanligaste formen för 
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handledning är den problembaserade handledningen och de intervjuade specialpedagogerna strävar 

efter att vara ett bollplank som inte ger svar utan istället ställer reflekterande frågor. Att handledning 

är ett begrepp som är svårt att definiera även inom samma yrkeskår framkom tydligt i utsagorna. Trots 

att begreppet handledning är svårdefinierbart ägnar specialpedagogerna mer än hälften av sin 

arbetstid åt handledning och det ingår i uppdraget att främja utvecklingsarbetet på flera nivåer.  

Kollegialt lärande genom grupphandledning 
Detta tema innehåller utsagor om de intervjuade specialpedagogernas erfarenheter av kollegialt 

lärande genom grupphandledning. Detta har specialpedagogerna erfarenheter av genom Skolverkets 

olika lärarlyft och genom utvecklingsprojekt som skolorna själva tagit fram. Det framkom i utsagorna 

att framför allt det specialpedagogiska lyftet gett avtryck i verksamheten och att egna mer 

skräddarsydda kompetensutvecklingsprojekt skapats, för att fortsätta det kollegiala lärandet eller för 

att bättre anpassa kompetensutvecklingen efter verksamhetens behov. 

Avtryck i verksamheten 

De intervjuade specialpedagogernas skolor har alla deltagit i Skolverkets olika lärarlyft, men 

specialpedagogerna har haft olika grad av delaktighet i dessa. Störst delaktighet har 

specialpedagogerna haft i det specialpedagogiska lyftet. De positiva erfarenheter de intervjuade 

specialpedagogerna uttrycker är att formen för det kollegiala lärandet varit väl organiserat och att 

både de och de deltagande lärarna varit positiva. Dani menar att det specialpedagogiska lyftet 

främjade det kollegiala lärandet och ledde till varaktiga förändringar i verksamheten. 

Dani: ”Jag kunde höra i matsalen eller i fikarummet eller arbetsrummen att de pratade om sina 

olika projekt som de skulle göra och hur det hade gått, och att det verkligen blev sådär lite ringar 

på vattnet. Så det kändes verkligen som att det fick ett avtryck i verksamheten ändå, annars är 

det lätt att det där blir nånting som försiggår på de där träffarna.”  

Att det blir en verklig och varaktig grund för förändring av den pedagogiska verksamheten menar 

Åberg (2007) är av vikt och det ansåg Dani att det specialpedagogiska lärarlyftet blev. Dani menar 

att det förändringsarbete som görs annars sällan får fäste i det dagliga arbetet, utan glöms bort efter 

en tid, och detsamma anser Alex.  

Alex: ”Och de lyften och de samtalen som har blivit ändå väldigt organiserade, har skett under 

organiserade former, har jag väl tyckt varit bra. Och min upplevelse är väl att de som har deltagit 

också tyckt att det varit bra. Men sen är det ju som många saker i skolan att man gör det under 

den perioden men det appliceras inte, eller används vidare.” 
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Det kollegiala lärandet inom de olika lärarlyften har syfte att vara kompetensutvecklande och även 

om det specialpedagogiska lyftet tagits väl emot av lärarna så finns det alltid en risk att arbetet stannar 

av efter avslutat projekt.  

Skräddarsydd kompetensutveckling  

Åberg (2007) påtalar hur betydelsefull handledaren är för att ett varaktigt förändringsarbete skapas. 

För att fortsätta med det kollegiala lärandet har skolorna startat egna utvecklingsprojekt, vilka har det 

gemensamt att de är uppbyggda med fokus på tillgängliga lärmiljöer och struktur i undervisningen. 

De olika projekten bygger på föreläsningar och litteratur och kallas lärandegrupper, årskursteam och 

bokcirkel. 

Dani: ”Just nu kör vi ett annat upplägg, med lärandegrupper, som också är en form av kollegialt 

lärande. Och då kör vi utifrån en bok, det handlar om anpassningar.” 

De olika projekten spänner över olika lång tid, från ett läsår till treårs-projekt. Det de har gemensamt 

är att de utvecklats utifrån verksamhetens behov av kompetensutveckling. Tänkvärt är att alla 

projekten rör struktur, anpassningar och tillgängliga lärmiljöer. 

Åberg (2007) menar att det är svårt att få till en utveckling om handledaren har samma profession 

som deltagarna. Alex berättar om hur det var när hen skulle handleda det specialpedagogiska lyftet 

efter läslyftet och matematiklyftet, som handletts av lärare: 

Alex: ”Det var nog skillnaden när jag gick in som specialpedagog med den kompetensen och 

höll den här handledningen, att de var inte riktigt vana vid det från läslyftet och mattelyftet. För 

där var det ju lärare som hade hållit i det, och de hade ju fått utbildning i handledning, men där 

hade man släppt förbi. Så sen då när jag kom in som specialpedagog och skulle hålla vad jag 

tänker, kanske lite mera professionell handledning, då blev de lite förvånade. Så det var en liten 

uppförsbacke, att det är det här som är handledning.” 

Alex upplevde till en början ett visst motstånd från den handledda lärargruppen och menar att det 

krävdes ett förtydligande av innebörden av handledning för det kollegiala lärandet efter de tidigare 

lärarledda lyften. Det Alex menar med ”släppt förbi” är att de lärare som hållit i handledningen inte 

följt de riktlinjer som Alex menar krävs för en bra handledning, utan dessa hade mer haft karaktären 

av vanliga samtal utan samtalsledning och struktur. 

Som jag beskrivit ovan var flertalet nöjda med Skolverkets olika lärarlyft, Billie menar dock att de 

hellre anpassar kompetensutvecklingen efter verksamheten än använder sig av Skolverkets lärarlyft.  

Billie: ”För jag tänker ju att många av de där modulerna är så generella, precis som allt annat 

som är från Skolverket och då blir det såhär att det där har vi gjort, eller det där gör vi redan. 
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Och då blir det så dumt att slösa tid med det så då kanske vi tar den tanken och formulerar om 

det och så gör vi på vårt eget sätt istället.”  

Skolverkets olika lärarlyft ser Billie som alltför allmängiltiga och organiserar hellre egna 

utvecklingsprojekt. Att anpassa kompetensutvecklingen efter den egna verksamhetens behov ses, 

förutom att fortsätta det kollegiala lärandet som påbörjats genom de olika lyften, som ett sätt att bättre 

utnyttja den tid som finns avsatt för kompetensutveckling. 

Sammanfattningsvis har de flesta av specialpedagogerna goda erfarenheter av Skolverkets lärarlyft, 

framför allt det specialpedagogiska lyftet. För att fortsätta med det kollegiala lärandet, eller för att 

Skolverkets lärarlyft ses som alltför generella, har skolorna utvecklat egna projekt med fokus på 

struktur, anpassningar och tillgängliga lärmiljöer som utformats utifrån skolornas utvecklingsbehov.  

Förutsättningar för handledning 
Det tredje och sista temat innehåller utsagor om de intervjuade specialpedagogernas syn på de 

förutsättningar de anser sig ha i rollen som handledare. Det som analyseras som möjligheter är viljan 

att vara den reflekterande parten, bollplanket. Att förväntas vara problemlösare, olika  

gruppsammansättningar och bristen på tid har analyserats som utmaningar. 

Att ses som bollplank eller problemlösare 

Att få vara bollplanket som ställer reflekterande frågor och stöttar lärare i deras 

undervisningssituationer upplever de intervjuade specialpedagogerna som meningsfullt och givande. 

Alla de intervjuade specialpedagogerna uttalar en strävan efter att ställa öppna och reflekterande 

frågor, Charlie får belysa detta med följande citat. 

Charlie: ”Det handlar mycket om att komma vidare på nåt sätt med ett dilemma eller så genom 

att handledaren ställer väldigt öppna frågor och att det är personen själv som ska komma på 

svaren.”  

Charlie beskriver här hur hen genom att ställa reflekterande frågor vägleder den handledde läraren 

till att själv se möjliga lösningar på ett dilemma eller problem. Att lyssna in och vara ett bollplank är 

eftersträvansvärt men inte alltid enkelt, Alex beskriver svårigheten med att inte ge lärarna råd och 

tips, och hur hen arbetar med detta i sitt dagliga arbete. 

Alex: ”Och att nåt som jag själv har tränat på är ju att som handledare så har du ju två öron och 

en mun, det är så lätt att komma med de här råden, tipsen. Jag tänker vi är lärare i grund och 

botten, vi är specialpedagoger, vi tycker om att prata inför folk, har jättemycket tankar och idéer. 

Bra tankar och idéer, men de tankarna och idéerna tror jag personerna också kommer att komma 

på till slut.”  



24 
 

Det är dock en av utmaningarna de intervjuade specialpedagogerna beskriver, att de upplever att 

lärarna förväntar sig att de ska lösa problem.  

Dani: ”Det är ju också vad de har för förväntningar, en del kan ju tänka att jag kommer hit med 

mina problem och du ska lösa dem åt mig, du ska ge mig svaren.”   

Bladini (2004) menar att en fokusförskjutning skett från att specialpedagogen ska vara den rådgivande 

till att ställa perspektivutvidgande frågor. Denna fokusförskjutning har inte skett i samma 

utsträckning inom lärarkåren och de intervjuade specialpedagogerna menar att lärarnas höga 

arbetsbelastning kan vara en orsak till att de inte anser sig ha tid att reflektera, utan bara vill ha ett 

snabbt svar på problemet. En annan orsak är att läraryrket ännu är ett ensamt arbete. 

Billie: ”Och sen inte ta bort de här mänskliga faktorerna, att bli lyssnad på, att bli bekräftad, att 

nån som visar förståelse för min specifika situation. För även att vi jobbar i arbetslag så är lärare 

ett ensamt arbete fortfarande.”  

Detta att läraryrket är ensamt och att samma utmaningar försiggår i klassrummen bredvid varandra 

lyfter flera av specialpedagogerna. Genom handledningen i det  kollegiala lärandet finns möjligheter 

att ta del av varandras erfarenheter och tillsammans fokusera på lösningarna och inte på problem. De 

samtal som upplevs som svåra är också de som ger mest enligt specialpedagogerna.  

Billie: ”För det pratar vi om över kaffet sådär, och såna samtal tycker jag är rätt jobbiga så, men 

att hamna i de här…[samtalen] som inte är så lätta…och då tänker jag nu när jag säger det att 

jag tycker om det. Det är det som ger mig nånting även om jag blir mentalt trött så är ju det 

roligt att hamna i.” 

Bladini (2004) menar att specialpedagoger inte ska vara problemlösare utan istället fokusera på att 

ställa reflekterande frågor. Denna problemlösande funktion är något alla de intervjuade 

specialpedagogerna arbetar för ska minska genom att vara tydliga med vad de kan erbjuda i sin roll 

som specialpedagog. 

Gruppsammansättning 

Hur gruppen av lärare som ska handledas är sammansatt menar specialpedagogerna kan vara en 

utmaning. Även att handledningen bygger på frivillighet är av vikt för att det ska bli ett bra 

handledningstillfälle (Sundqvist, 2012; Thornberg, 2014; Lauvås & Handal, 2015). 

Specialpedagogerna har alla erfarenhet av olika gruppsammansättningar och Dani beskriver en 

utmanande grupp: 

Dani: ”Det kan vara utmanande faktiskt. Det beror lite på vad det är för grupp och 

sammansättningen på gruppen och lite hur själva projektet är sjösatt. I de här lyften har man ju 

blivit intvingad och man kan ha åsikter om hur mycket som ska läsas och på vilken tid och vad 
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man får för ersättning och sådär. Så det är ju i en grupp på mellan 8-12 personer, det är ju klart 

att alla som sitter där har olika ingång i det hela. Alltifrån de som är 100% på till de som sitter 

med armarna i kors och är väldigt skeptiska till vad det här kommer ge för nånting. Och får den 

typen av karaktärer för stort inflytande då blir det snabbt ganska träligt.”  

Gruppsammansättningen upplevs således betydande för handledningen och det varierar mellan att 

grupperna är givna på förhand till att gruppindelningar görs för att få så väl fungerande grupper som 

möjligt. Charlies citat får belysa de positiva erfarenheterna av handledning av grupper. 

Charlie: ”Men än så länge har jag bara varit ute i arbetslag där de är väldigt öppna och liksom 

flexibla och trygga med varandra.” 

Även gruppstorleken påtalar specialpedagogerna är viktigt och de arbetar mestadels med grupper om 

5-10 personer. Inom Skolverkets lärarlyft var grupperna ofta större, och det menar 

specialpedagogerna ställer högre krav på både struktur och på dem som handledare för att alla ska få 

möjlighet att komma till tals. Gruppsammansättningen är också betydande för det kollegiala lärandet 

vad gäller det Langelotz (2017) talar om som en korrigerande praktik. Hon pekar på riskerna med att 

lärare korrigeras av andra lärare och stämplas som mindre skickliga. Detta är något som de flesta av 

de intervjuade specialpedagogerna varit med om och Dani menar: 

Dani: ”…men det är klart att de dömer varandra, det gör man väl alltid? Det är ju inte bara med 

de här sakerna, det är ju med allting. Och man kan ju hantera det i handledningssituationen.”  

Dani menar här att detta förekommer, men att det är något handledaren kan hantera genom att styra 

samtalet och lyfta eller bromsa, och genom att låta alla få komma till tals. De intervjuade 

specialpedagogerna anser att det kollegiala lärandet vanligen öppnar upp för diskussioner, 

reflektioner och leder till en positiv utveckling.  

Tid för handledning 

Tidsaspekten är det som lyfts som den största utmaningen enligt de intervjuade specialpedagogerna. 

De upplever att många lärare gärna vill ha handledning men att det är svårt att hitta tiden då det är 

mycket annat som ska hinnas med i verksamheten och att det således är en fråga på organisationsnivå.  

Alex: ”Och handledning tar tid, det har jag också hört. Att man skulle vilja ha handledning men 

var ska jag ta tiden? Att man inte ser det här långsiktiga. Ja jag skulle jättegärna ta handledning 

men när ska jag få in det?” 

Alex beskriver här att handledning skulle kunna ge en långsiktig utveckling men att utmaningen med 

att hitta tid är en försvårande omständighet. Dani beskriver dilemmat med att hitta tid för handledning 

på följande sätt:  
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Dani: ”Det skulle vara jättevärdefullt att sitta ner en timme och prata om den här eleven eller 

den här gruppen, men när ska vi göra det? Och det tar ju tid ifrån nånting annat. Det skapar…det 

löser en knut men det skapar stress i en annan ände. Så då får rektor hjälpa till att frigöra tid. 

Men ofta kan det vara det, det faller på, att man inte tycker sig ha tid att sitta ner och samtala 

om det.” 

Dani menar att det är rektor som, vid särskilda omständigheter, får frigöra tid för lärarna för att 

handledningen ska kunna äga rum. Till det kollegiala lärandet inom Skolverkets lärarlyft samt 

skolornas egna utvecklingsprojekt har tid avsatts i förväg. Det är för de mer spontana 

handledningstillfällena som tid saknas och flera av specialpedagogerna uttalar en önskan om att tid 

öronmärks tidigt i planeringen av organisationen för läsåret. De specialpedagoger som arbetar centralt 

har större möjlighet att använda pedagogernas konferenstid till sina handledningstillfällen.  

Sammanfattningsvis beskriver specialpedagogerna att de förväntas vara problemlösare men också att 

de strävar efter att vara ett bollplank och ställa reflekterande frågor och på så sätt få deltagarna att 

själva hitta lösningar. De intervjuade specialpedagogerna menar att gruppsammansättning och 

gruppstorlek påverkar handledningen och att tid upplevs som den största utmaningen. Lärarnas 

konferenstid ska rymma många olika delar och tid för de mer spontana handledningstillfällena ryms 

sällan där. De specialpedagoger som arbetar centralt har dock större möjligheter till handledning på 

lärarnas konferenstid.  
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Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger ser på handledning och på rollen som 

handledare, vilka erfarenheter specialpedagoger har av handledning för att främja det kollegiala 

lärandet samt vilka möjligheter och utmaningar de stöter på i arbetet som handledare. I detta avsnitt 

kommer jag att anknyta till studiens frågeställningar och sätta resultatet i relation till tidigare 

forskning och det socialkonstruktivistiska perspektivet. Därefter diskuterar jag förslag på framtida 

forskning samt studiens kunskapsbidrag och avslutar med några avslutande reflektioner.  

Specialpedagogernas syn på handledning och på rollen som handledare 
Resultatet visar att synen på hur innebörden av begreppet handledning ska definieras skiljer sig 

mellan deltagarna i studien, trots att alla har examinerats för mellan tre och fem år sedan och således 

har samma utbildning. Detta speglar hur svårdefinierbart begreppet handledning är och att det öppnar 

upp för olika tolkningar av uppdraget (Bladini, 2004) samt att det råder en osäkerhet i hur handledning 

ska genomföras (Sundqvist, 2012). I denna studie framkom att de intervjuade specialpedagogernas 

syn på begreppet handledning varierade från att lärarna själva önskade, och fick, handledning, till att 

handledning gavs på uppdrag av rektor och med ett kontraktskrivande. Sundqvist (2012) menar att 

mandat att handleda är viktigt för att utveckla ett specialpedagogiskt arbetssätt i skolan, och medan 

en av specialpedagogerna menar att mandatet att handleda kommer från att det är förankrat hos rektor  

anser övriga att de själva har mandatet att bestämma när handledning ska ske. Ledningens stöd är 

central för att ett utvecklingsarbete ska ske, men om handledning endast sker på uppdrag av rektor 

finns risk att många bra handledningstillfällen går förlorade, då steget mellan behov av handledning 

och handledning kan upplevas som för stort. De intervjuade specialpedagogerna använder sig hellre 

av begreppet kvalificerade samtal, vilket är det begrepp som står i examensordningen för 

Specialpedagogprogrammet (SFS 1993:100) även om begreppet handledning också används. 

Begreppet konsultation, vilket Åberg (2007) beskriver som en mer sakinriktad och kortsiktig lösning, 

nämndes inte alls av specialpedagogerna under intervjuerna och verkar således inte vara ett begrepp 

de använder sig av.  Specialpedagogerna  uppger att de ägnar mellan 50% och 80% av sin arbetstid 

till handledning och kvalificerade samtal, vilket gör att handledning utgör en mycket stor del av 

specialpedagogers uppdrag. Sundqvist (2012) beskriver pedagogisk handledning som den 

handledning lärare får i pedagogiska frågor, och som ska leda till professionell utveckling. Resultatet 

visar att specialpedagogerna liksom Sundqvist (2012) anser att detta kan ske både enskilt och i form 

av grupphandledning. All handledning som specialpedagogerna utför har eleverna i fokus och deras 

syn överensstämmer med Åbergs (2007) studie, vilken visade att lärare som får handledning blir 

bättre på att hantera elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogers handledning för att främja det 

kollegiala lärandet kan således resultera i förbättrade lärmiljöer och resultat för eleverna. 
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De intervjuade specialpedagogerna beskriver att handledning av lärarna syftar till att främja 

utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med stöd av det socialkonstruktivistiska 

perspektivet menar Bladini (2004) och Cederberg-Scheike (2016) att det är i mötet med andra som 

utveckling sker och handledning blir ett sådant möte. Rollen som handledare beskrivs som rolig, 

givande och lärorik men också som utmanande. Att bli en bra handledare kräver övning och 

specialpedagogerna uppmanar till att prova olika modeller för att hitta det som bäst passar handledare, 

lärare eller lärargrupp och syfte med handledningen. 

Specialpedagogernas erfarenheter av handledning för det kollegiala lärandet 
Resultatet visar att de intervjuade specialpedagogerna har varierande erfarenheter av handledning för 

det kollegiala lärandet. Dels genom Skolverkets olika lärarlyft, där de haft olika grad av delaktighet 

och dels genom egna utvecklingsprojekt utifrån verksamheternas behov. Åberg (2007) påtalar vikten 

av att förändringen som görs för den pedagogiska verksamheten blir varaktig. Blossing (2008) menar 

att skolutveckling tar mellan fem till åtta år att genomföra, men de flesta utvecklingsprojekt, både 

inom Skolverkets lärarlyft och skolornas egna, sträcker sig över betydligt kortare tid än så. En av de 

intervjuade specialpedagogerna berättade om ett utvecklingsprojekt som sträcker sig över tre år, 

övriga projekt sträckte sig över ett läsår.   Flera av specialpedagogerna anser liksom Blossing (2008) 

att det utvecklingsarbete som görs sällan får fäste i den dagliga verksamheten, men att det 

specialpedagogiska lyftet utgjorde ett undantag. Det sågs även som positivt att de olika lyften varit 

väl organiserade vad gäller formen för det kollegiala lärandet. Detta tyder på att stödet i en modell 

kan vara viktigt för den upplevda kvalitén. Specialpedagogernas spetskompetens inom 

specialpedagogik har säkert bidragit till att det specialpedagogiska lyftet ansågs göra avtryck i 

verksamheten, de hade både kunskap och förförståelse för att kunna förmedla innehållet till lärarna 

på ett professionellt sätt.  Handledarens betydelse för att ett varaktigt utvecklingsarbete skapas menar 

Åberg (2007) är viktigt, likaså att handledaren inte har samma profession som deltagarna. I 

intervjuerna framkom att det specialpedagogiska lyftet, som handletts av specialpedagoger, är det 

lärarlyft som enligt deras egen värdering fått störst avtryck i verksamheternas förändringsarbete. Det 

tyder på att specialpedagoger kan vara skickliga handledare som verkar för att främja det kollegiala 

lärandet och det varaktiga förändringsarbetet av verksamheten. Med avstamp i Skolverkets olika 

lärarlyft har egna kompetensutvecklingsprojekt utifrån verksamhetens behov tagits fram. Det 

kollegiala lärandet är centralt i dessa projekt och fokus ligger på anpassningar, tillgängliga lärmiljöer 

och struktur. Handledning bygger på en socialkonstruktivistisk syn på lärande (Cederberg-Scheike, 

2016), i det kollegiala lärandet blir det tydligt genom att deltagarna bidrar med tankar, lyssnar på 

varandra och formulerar nya tankar som genererar ny kunskap. 
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Specialpedagogernas upplevelser av handledningens möjligheter och utmaningar 
Specialpedagoger ska inte vara problemlösare utan hellre ställa perspektivutvidgande frågor (Bladini, 

2004), och resultatet i den här studien visar att specialpedagogerna strävar efter att ställa öppna och 

reflekterande frågor för att få den handledde läraren att själv komma fram till svaren. Liksom Lauvås 

och Handal (2015) anser specialpedagogerna att de som handledare ska vara sparsamma med att ge 

råd och uttrycker att de önskar vara ett bollplank och inte en problemlösare, men att det kan upplevas 

som en utmaning att inte leverera de svar som lärarna förväntar sig.  Att vara tydlig med syfte och 

förväntningar är viktigt (Åberg, 2007; Bladini, 2004) och att handledningen upplevs som meningsfull 

och givande av de handledda lärarna. Resultatet visar vikten av att handledning bygger på frivillighet, 

vilket även understryks i forskningen (Sundqvist, 2012; Thornberg, 2014; Lauvås & Handal, 2015). 

De intervjuade specialpedagogerna menar att gruppstorleken och gruppsammansättningen har stor 

påverkan för handledning av lärargrupper och de har erfarenheter av grupper som både varit 

utmanande och väl fungerande. Thornbergs (2014) studie av extern handledning visade på en 

kollision mellan professioner, den erfarenheten delar inte, enligt utsagorna, de specialpedagoger som 

arbetar centralt. Resultatet visar att tid upplevs som den allra största utmaningen. DuFour (2004) 

påtalar vikten av att skolledningen ger de förutsättningar som krävs för det kollegiala lärandet, och i 

de egna skolutvecklingsprojekten samt i Skolverkets olika lärarlyft, har dessa förutsättningar i form 

av tid getts. Specialpedagogerna anser att tid för de mer spontana handledningstillfällena är svår att 

åstadkomma och önskar att tid avsätts tidigt i planeringen av organisationen för detta. Läraryrket är 

krävande och behovet av att få reflektera och ta del av varandras erfarenheter inom ramen för det 

kollegiala lärandet, med specialpedagoger som handledare, ger många positiva förändringar på 

individ-, grupp- och organisationsnivå (Åberg, 2007). Att det finns en fara för att lärare korrigerar 

varandra under handledningstillfällena (Langelotz, 2017), är något specialpedagogerna är medvetna 

om men menar att det är möjligt att undvika detta genom att styra samtalet. De intervjuade 

specialpedagogerna har positiva erfarenheter av att handleda för det kollegiala lärandet och ser det 

som en central del av uppdraget som specialpedagog. 

Förslag på framtida forskning och studiens kunskapsbidrag 
Det skulle vara mycket intressant att samla specialpedagoger till en fokusgrupp för att på så sätt få ta 

del av deras tankar och erfarenheter om handledning av lärargrupper. Det skulle också vara lärorikt 

att få möjlighet att observera handledningstillfällen genom att vara närvarande som tyst observatör.  

Då denna studie är liten skulle det även vara intressant att genom ett större antal intervjuer få en mer 

täckande bild av specialpedagogers upplevelser och erfarenheter av handledning.  

Studien ger ökad kunskap om hur specialpedagoger ser på handledning, på sin roll som handledare, 

hur handledning kan främja det kollegiala lärandet på organisations-, grupp- och individnivå samt 
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vilka möjligheter och utmaningar specialpedagoger upplever vid handledning av lärare. Resultatet 

visar att specialpedagoger anser att de ägnar en stor del av sin arbetstid åt handledning och att det ses 

som både utmanande och givande att handleda. Studien visar att de intervjuade specialpedagogerna 

strävar efter att ställa reflekterande frågor och vara ett bollplank till lärarna hellre än att ge råd.  

I förhållande till tidigare forskning bekräftar den här studien att innebörden av begreppet handledning 

är svårdefinierbart. Det öppnar upp för olika tolkningar och visar att det behövs mer forskning inom 

området för att klargöra definitionen av specialpedagogers handledning. Min studie visar på 

yrkesverksamma specialpedagogers olika synsätt vad gäller begreppet handledning. Som exempel 

kan nämnas att kontraktskrivande sågs som en förutsättning för handledning enligt en av 

specialpedagogerna, medan övriga specialpedagoger inte ansåg att själva kontraktskrivandet hade 

betydelse för definitionen. 

Avslutande reflektioner 
Under arbetets gång har jag fått möjlighet att ta del av hur specialpedagoger ser på sin roll som 

handledare, hur de handleder för det kollegiala lärandet samt de möjligheter och utmaningar som de 

möter vid handledning av lärare. Handledning och kvalificerade samtal utgör en stor del av 

specialpedagogers uppdrag och jag kommer att ha stor nytta av deras erfarenheter i min framtida 

yrkesroll som specialpedagog.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
- Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

- På vilket sätt arbetar du med handledning? Enskilt? I grupp? Berätta! 

- Hur stor del av din arbetstid lägger du på handledning? I grupp? Enskilt? 

- På vilket sätt arbetar ni med kollegialt lärande på er skola? Exempel? 

- På vems initiativ sker handledning i grupp/kollegialt lärande på er skola? Rektor? Skolverket? 

Lärare? Specialpedagog? 

- Har ni arbetat med de olika lärarlyften? Vilka? 

- Vad är orsaken till att en grupp lärare får handledning? Elevs/elevers svårigheter att nå målen? 

Lärare som önskar stöttning gällande elev/elever/undervisningsmetoder?  

- Vad är den vanligaste orsaken till att du handleder grupper av lärare? 

- Vad är syftet med att ge handledning i grupp?  

- Vilka metoder använder du vid handledning av lärargrupper? Målinriktad? Problembaserad? 

Processinriktad? Stödjande? Ledande? Vilken metod är vanligast? 

- Ge exempel på en typisk handledningssituation.  

- Berätta om ett handledningstillfälle som du är särskilt nöjd med. Vad gjorde att det fungerade 

bra? Vilka faktorer påverkade? 

- Berätta om ett handledningstillfälle som du inte kände dig nöjd med. Vad hände? Vilka 

faktorer påverkade? 

- Langelotz menar att kollegialt lärande ibland kan leda till att lärare korrigerar varandra under 

en grupphandledning. Har du upplevt det? Vad hände? Berätta! 

- Anser du att specialpedagoger kan främja kollegial samverkan? På vilket sätt?   

- Hur skulle en idealisk handledningssituation se ut? Berätta! 

- Vilka råd skulle du vilja ge till mig som ny specialpedagog när det gäller handledning? 

- Är det något mer du vill tillägga? 

- Får jag återkomma med kompletterande frågor ifall jag undrar över något? 

- Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Missivbrev 
Jag är student på specialpedagogprogrammet vid Linköpings Universitet och skriver mitt 

examensarbete vårterminen 2019. I specialpedagogers arbete förekommer handledning av lärare och 

annan skolpersonal för att främja elevernas lärande. I examensförordningen står det att 

specialpedagoger ska ”visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”. Jag har för avsikt att undersöka hur 

specialpedagoger handleder lärare för att främja det kollegiala lärandet. Mitt examensarbete är en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av 4 yrkesverksamma specialpedagoger, med en 

tematisk analys av den insamlade datan. Den data som samlas in vid undersökningen kommer att  

anonymiseras och kommer enbart att användas till denna kursuppgift. Deltagandet i studien är 

frivilligt och du kan när som helst meddela om du inte längre önskar delta.    

  

Stort tack för din medverkan!  

 

Heidi Krichau 

XXX@student.liu.se 

Handledare: Åsa Mårtensson 
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