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Abstract 

Arbetet handlar om handledning och konsultation utifrån specialpedagogers genomförande av samtal och intervjuer av 

specialpedagoger. Den empiriska studien består av inspelningar av fem intervjuer med specialpedagoger om 

handledning/konsultation och två samtal som leds av specialpedagoger. Det övergripande syftet är att undersöka vilka 

diskurser som konstrueras i handledning/konsultation och i specialpedagogers samtal om dessa fenomen.  

 

Begreppen handledning och konsultation diskuteras och en forskningsöversikt på området redovisas. Det empiriska 

materialet består av intervjuer och samtal mellan specialpedagoger och pedagoger. Analysen som genomförts har 

inspirerats av diskursanalys. Den teoretiska utgångspunkten är socialkonstrutionistisk. 

 

Resultatet av studien redovisar tre diskurser som benämnts bekräftelsediskursen, metoddiskursen och 

positioneringsdiskursen. Specialpedagogernas konstruerar sin egen roll och hur pedagogerna är utifrån dessa tre diskurser. 

Studien visar att specialpedagoger positionerar sig som överordnade och att bekräftelse ges till pedagogers person och inte 

till pedagogernas handlingar. Vidare visar studien att det inte går att entydigt kalla specialpedagogers samtal med 

pedagoger som varken handledning eller konsultation och att det i de olika diskurserna finns dilemman i arbetet som 

specialpedagog. Ett sådant dilemma kan vara att vilja verka mot att förmedla metoder och idéer trots att en del 

specialpedagoger förmedlar att de sitter inne med lösningarna. 
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1. Inledning 

Under den tid jag arbetat i skolan har jag befunnit mig i olika samtalssituationer och upplevt 

olika samtalsfenomen som handledning och konsultation. Jag har alltid uppfattat det som en 

möjlighet till utveckling och har fascinerats av dessa fenomen. När jag började min 

specialpedagogutbildning var detta ett kompetensområde som jag ville utveckla. Jag har 

uppfattningen att skolan utvecklas om aktörer i skolan gör det och att det är viktigt att skolan 

förändras och utvecklas för att möta dagens krav på att bemöta alla elevers behov i skolan. 

Handledning och konsultation kan ses som verktyg för detta utvecklande. I specialpedagogers 

arbete ingår att möta pedagoger och samarbeta för att skapa bra lärandemiljöer för individer i 

skolan. Det ställer krav på specialpedagogerna att hantera problem som pedagogerna 

uppfattar, till exempel störande beteenden när elever befinner sig i grupp. Problem i 

lärandemiljön och pedagogers uppfattning om lärande är områden som specialpedagoger 

måste lära sig att kommunicera på ett sätt som gör skillnad och utvecklar skolan. Hur kan en 

pedagog hantera de problem som de kommer stöta på i mötet med elever? 

För att göra skillnad för pedagoger och elever blir det viktigt att specialpedagoger känner till 

olika strategier för att samtala med pedagogerna kring de problem som de upplever. 

Handledning och konsultation är indirekta metoder som specialpedagoger kan använda med 

indirekt mål att stödja och utveckla eleverna och deras lärande. Metoderna är indirekta 

eftersom insatserna riktas mot pedagoger för att sedan påverka situationen för en tredje part, 

eleverna. Därför anser jag att det är viktigt att som specialpedagog bli insatt i handledning och 

konsultation.  

I dagens skola, som jag uppfattar går allt mer mot individfokuserade problem, eget ansvar och 

högre krav på barn och ungdomars normalitet är det viktigt att prata med pedagogerna i 

skolan och att göra det på ett sätt så att pedagoger utvecklar sin förmåga att möta alla elever. I 

läroplanen Lgr 11står det att pedagogen ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s.14). Att individualisera skolarbetet är en 

komplicerad process och samtidigt bör pedagoger vara medvetna om att skillnader i elevers 

beteende inte bara beror på individuella faktorer. Ett sätt att hantera och utveckla mötet med 

pedagoger är i handledning eller konsultation som i skolan behöver utvecklas, problematiseras 

och forskas kring så organiserade samtal kan bli en naturlig, evidensbaserad verksamhet i 

specialpedagogers arbete.  
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2. Syfte  

För specialpedagoger är det viktigt med handledning och konsultation,  eftersom det är 

möjliga arenor för att skapa roller i relation till andra i skolan.  

Specialpedagoger arbetar i miljöer där språket är centralt, oavsett om specialpedagogen 

arbetar med elever, pedagoger eller skolledare. Att undersöka en arena där samtal är en 

arbetsuppgift för specialpedagoger är viktigt för att specialpedagoger ska kunna utveckla 

skolans arbete.  

Jag har för avsikt att undersöka hur aktörer och situationer skapas i pedagogiska samtal. 

Syftet med undersökningen är att undersöka vilka diskurser som konstrueras i 

handledning/konsultation och i specialpedagogers samtal om dessa fenomen.  

 

Syftet utmynnar i följande frågeställningar: 

 Hur positionerar specialpedagoger och pedagoger sig i relation till varandra vid 

handledning/konsultation? 

 Hur konstruerar specialpedagoger och pedagoger sig själva och varandra i 

handlednings- och konsultationsprocessen? 

 Vilka viktiga aspekter framkommer under handledning/konsultation och i samtalet om 

dessa fenomen? 
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3. Teoretisk bakgrund 

Undervisning syftar till att en person ska anamma vissa antaganden och fakta om världen som 

på något sätt kan påverka deras liv. Att ändra på en persons beteende eller handlingsmönster 

är en komplicerad process som påverkas av mängder av olika faktorer, som till exempel 

inställning och självsäkerhet (Bladini, 2004). Konsultation och handledning kan vara redskap 

att nå denna förändring, dels i individers personliga liv men även i deras yrkesmässiga liv. Att 

rikta in sig på en del eller helheten av ett problem och samtala om detta på ett strukturerat sätt 

är en form av förändringsarbete som kan ske via handledning och konsultation (Hylander, 

2000). I den pedagogiska verksamheten finns det främst två yrkeskategorier som sysslar med 

samtal av konsultativ eller handledande karaktär och det är skolpsykologer och 

specialpedagoger. Båda dessa yrkeskategorier använder handledning/konsultation som en av 

flera arbetsredskap i beskrivningar om sitt arbete (Bladini, 2004).  

Att verka för förändring kan ske genom att en person söker hjälp för att hantera eller lära sig 

att hantera olika svårigheter. Ett sätt som utvecklats för att förebygga skolmisslyckanden och 

skapa en bättre rustad skola är genom handledning och konsultation i skolan (Sundqvist, 

2012). Jag kommer nedan att diskutera begreppen konsultation och handledning och även 

försöka definiera vad dessa begrepp betyder för denna uppsats. 

3.1 Begrepp 

Konsultation och handledning som fenomen är områden som utvecklats inom psykologin men 

även inom det pedagogiska området används båda begreppen. Det finns inom området en 

diskussion som kantas av en viss förvirring mellan termerna och dess innebörder (Sundqvist, 

2012). I verksamheter där det erbjuds konsultation och/eller handledning används ibland 

termerna som om de vore synonymer. Termen konsultation som den används inom 

pedagogisk och psykologisk forskning kommer ifrån det engelska ordet consultation och är en 

direkt översättning. Handledning kan inom engelskan få flera översättningar men ett vanligt 

ord är supervision som dock även betyder övervakning i vis mån. Handledning sker i så fall 

med en mer erfaren person inom ett område som övervakar och guidar den som ska 

handledas. Andra ord som används för att nämna liknande fenomen inom engelskan är 

guidance, coaching och tuition, men alla dessa begrepp inkluderar även en del tankar om 

undervisning (Bladini, 2004, Hylander, 1995) 
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För att skilja på handledning och konsultation är det viktigt att definiera vad som menas med 

de olika begreppen eftersom det kan skilja sig i vad termerna handledning och konsultation 

har för innebörd. Jag ska nedan försöka definiera vad dessa begrepp innebär. 

3.1.1 Handledning 

Handledning kan betecknas som ett parablybegrepp kring att arbeta med samtal som har 

yrkesfokus. Handledning är så pass mångtydigt att det inte kan definieras som ett enda 

begrepp. Begreppet handledning är beroende av sitt sammanhang. Sammanhanget är det som 

avgör är vad handledning ska leda till och vad det är tänkt att åstadkomma (Sahlin, 2005). 

Handledning har som funktion att vara en pedagogisk metod som ska leda till 

kompetensutveckling (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999). Genom att mötas i 

samtal om den handleddas yrkespraktik kan utveckling ske. Inom denna praktik kan enligt 

Hammarström-Lewenhagen & Ekström (1999) gemensamma kännetecken vara:  

”Närheten, intensiteten, den riktade uppmärksamheten, i vissa fall utsattheten, delaktigheten, de starka 

känslor som är inblandade i processen, problembearbetning och s.k. helig tid. Dessa begrepp är i och för 

sig även giltiga när det gäller terapi och konsultation” (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999, s. 

25). 

Handledning är en pedagogisk metod där deltagarna i samtalet ska driva frågorna genom 

principen att personer i handledning lär av varandra. Det pedagogiska uppdraget för 

handledaren är att skapa förutsättningar för möten som är betydelsefulla och utvecklande, där 

det växlar mellan teori och praktik (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999). 

Inom skolan används ibland begreppet pedagogisk handledning. Centralt i den pedagogiska 

handledningen är att pedagogen ska utveckla verktyg att hantera och utveckla den 

pedagogiska praktik som hen ingår i. Den pedagogiska handledningen kan beskrivas som ett 

lärande samtal där handledning sker i grupp och där deltagarna är nyfikna på varandra och 

driver frågor framåt (Sahlin, 2005).  

Handledning när det gäller specialpedagogiska frågor kan bli svårt eftersom det är lätt att se 

specialpedagogen som en expert som kommer utifrån och underkänner det som pedagogen 

sysslar med. Även det faktum att pedagoger inte alltid vill ha handledning kan bli ett problem 

(Sahlin, 2005).  

3.1.2 Konsultation 

När konsultation ska definieras uppmärksammas ofta att konsultation är en kortare process än 

handledning, att det sker mellan två professionella och att det är riktat mot ett problem som 
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ska vara löst efter det att konsultationen avslutats (Sundqvist, 2012). Vid konsultation är det 

viktigt att det är en jämlik relation mellan konsultand och konsult. För att relationen ska 

kunna vara jämlik är det viktigt att de professionella kommer från olika yrkesbakgrund och 

förväntas vara experter på sina respektive områden. Konsultanden är expert på det område 

som hen verkar inom, i min studie skolan, och konsulten är expert på konsultationsprocessen 

(Hylander, 1995). 

Inom den konsultativa processen som bygger på en jämlik relation är det viktigt vem som tar 

initiativ till processen. I handledning kan initiativet komma från tvingande processer som t.ex. 

i utbildningssammanhang där det inte är valbart. Konsultation kan inte vara tvingat utan sker 

när en part har sökt hjälp. Konsultationen avslutas således när den som sökt hjälp anser att 

problemet är avhjälp (Hylander, 1995). 

De förslag och riktlinjer som kommer upp i en konsultationssituation behöver alltid vara 

valbara, eller upplevas som valbara av den hjälpsökande då den som konsulterar ofta är en 

mer erfaren och utbildad part. Om en pedagog riktar sig till den som konsulterar med 

önskemål om råd och stöd är det viktigt att den som konsulterar vänder frågan tillbaka till den 

hjälpsökande genom att låta den hjälpsökande komma fram till sina egna lösningar med hjälp 

av frågor som konsulten ställer och leder samtalet med. I en konsultationsprocess är det 

centralt att konsulten inte får ansvar för lösningar av de problem som diskuteras inom 

konsultationen. En viktig uppfattning inom konsultation är att det är upp till den hjälpsökande 

att förkasta eller ta sig an de förslag som kommer fram i konsultationen och på det sättet är 

även ansvaret för påverkan av konsultationen knutet till den hjälpsökande (Hylander, 1995). 

En modell för konsultation som används av skolpsykologer är metoden för konsultandinriktad 

konsultation (consultee-centered consultation, CCC). Modellen utgår från Caplans teorier och 

arbete inom mentalhälso-konsultation, där konsultation med professionella hade som avsikt 

att underlätta de professionellas arbete med människor som var i riskzonen för psykisk ohälsa 

(Sandoval, 2010). Konsultation, speciellt den av Caplan skapade konsultinriktade modellen, 

är konstruktionistisk och alltid inriktad mot en lärandeprocess. Denna lärandeprocess 

involverar både lärande hos den hjälpsökande och hos konsulten. Målet är att den 

hjälpsökande lär sig att tänka och agera på nya sätt som en professionell och konsulten lär sig 

om den hjälpsökandes arbete och mänskligt beteende. Målet med konsultandinriktad 

konsultation bör alltid vara det som Sandoval (2010) kallar djupt och komplext tänkande 
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vilket innebär att personer i en konsultationsprocess måste vara beredda att utvecklas och 

utmana sina gränser. 

För att konsultation ska vara konsultandcentrerad behöver det vara upp till den hjälpsökande 

att ta och förkasta förslag, konsultationen måste vara icke-föreskrivande. Det kan inte vara 

som att få ett recept utskrivet av en läkare som ska bota problemet. Lösningen till problemet 

väntas komma från den hjälpsökande, med hjälp av konsulten ska konsultanden själv komma 

fram till lösningen på sitt problem (Hylander, 2010).  

3.2 Likheter och skillnader mellan handledning och konsultation 

En viktig del av både konsultationens och handledningens filosofi är att förebygga psykisk 

ohälsa och skolmisslyckanden (Ercherl & Sheridan, 2008).  

Detta grundantagande vad gäller konsultation och handledning följs av antagandet att det i 

skolan först och främst behöver arbetas med de vuxna för att indirekt påverka det som i första 

hand ska påverkas, nämligen eleverna. Ercherl & Sheridan (2008) kallar detta för den 

skolpsykologiska paradoxen. Paradoxen innebär att för att främja och bäst möta elevernas 

behov måste konsultation ges till de vuxna i skolan. Paradoxen innebär således att åtgärder 

som verkar för en förändring för elever i behov av särskilt stöd annars skulle antas vara 

beroende av arbete med direkta metoder gentemot eleverna. Mer direkta metoder skulle 

innebära att specialpedagoger och skolpsykologer träffar och arbetar direkt med eleverna som 

upplevs ha svårigheter. Att arbeta med handledning och konsultation får en indirekt påverkan 

på eleverna och skapar denna paradox. För att pedagoger ska kunna hjälpa eleverna behöver 

de hjälp att ändra på egna föreställningar och medvetandegöra svårigheter som pedagogen har 

med elever (Ercherl & Sheridan, 2008). Både konsultation och handledning i skolan är 

processer som har som mål att förändra för en tredje eleverna i skolan. Dessa metoder är 

därmed indirekta och även om avsikten är att förändra för en tredje part, som inte närvarar i 

samtalet, så sker det bara om handledningen/konsultationen når sitt mål att förändra något i 

konsultandens yrkesutövning (Hylander, 1995). 

En annan likhet som finns i litteraturen om handledning och konsultation är tanken om att det 

finns en pedagogisk utveckling i att genomgå handledning och konsultation. Handlingen 

riktas mot att den som är handledd eller konsultand ska lära sig något nytt om sin situation, 

eller ett problem som den står inför. Ett resultat beskrivs också på samma sätt: det en person 

sökt hjälp för första gången kan samma person hantera nästa gång efter att hen genomgått 
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handledning eller konsultation (Caplan, 2010 , Guvå & Hylander, 2012 , Hammarström-

Lewenhagen & Ekström, 1999). 

De mest centrala skillnaderna för min studies definition av begreppen är att konsultation sker 

riktat mot ett avgränsat problem i en persons yrkesutövande, medan handledning kan vara av 

olika karaktär och riktas mot en persons hela yrkesverksamhet. Är det en helhet eller en del i 

en persons yrkesverksamhet som är målet att förändra? Inom den konsultativa hjälpprocessen 

fokuseras på en del av yrkesrollen medan handledning vill påverka hela yrkesrollen 

(Hylander, 1995, Killén, 2008 ).  

För att synliggöra skillnader och likheter mellan konsultation och handledning har jag gjort 

följande figur (Figur 1). 

Figur 1: Skillnader och likheter mellan konsultation och handledning. 

 

3.3 Olika former av samtal som arbetsredskap för specialpedagoger 

Inom specialpedagogiken finns det en tanke om att specialpedagoger ska verka genom 

handledning och konsultation. Dessa fenomen är dock otydligt definierade för 

specialpedagoger och idag utförs mer konsultation och handledning av skolpsykologer 

(Sundqvist, 2012).  

I examenordningen för specialpedagoger i Sverige (SFS 2007:638) står det att 

specialpedagoger ska vara kvalificerade samtalspartners och ha rådgivande samtal. Bladini 

(2004) menar att det kan ske i form av konsultation och/eller handledning, men som även kan 

innefatta andra samtal, av olika längd och i olika former. För att professionalisera yrket kan 

det vara av vikt att det rådgivande samtalets parametrar tydligare definieras (jmfr Sundqvist, 

2012). I tidigare examensordning har det varit specificerat att specialpedagoger ska arbeta 

med handledning, men denna formulering har ändrats (Blandini, 2004). På så sätt finns det en 

Intiativ Orsak

Konsultation Hjälpsökande Avgränsat problem

Handledning Hjälpsökande/tvång/ordination Hjälp med yrkesutövning

Relation Riktat mot

Konsultation Jämlik Yrkesprofessionella

Handledning Inte alltid jämlik Yrkesprofessionella

Tid Ansvar för lösningar

Konsultation Tills den hjälpsökande anser att problemet är löst Den hjälpsökande

Handledning Avslutas av handledaren Handledaren och/eller den hjälpsökande
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historisk koppling mellan handledning och att vara kvalificerad samtalspartner. En annan 

koppling är att specialpedagoger enligt examensordningen har som uppgift att utveckla 

arbetet i skolan/förskolan och samtal som verkar för förändring kan då vara handledning och 

konsultation.  

I konsultativt arbete bör parterna kunna ha en jämlik relation där två professionella interagerar 

på ett jämlikt sätt. I relation till pedagoger i skolan kan det vara svårt att som specialpedagog 

verka för en jämlik relation
1
, och för att arbeta som specialpedagog behövs det en särskild 

pedagogisk utbildning. Det omöjliggör dock inte konsultation som metod. En del 

specialpedagoger kan komma utifrån som experter på sitt område, medan pedagogen får verka 

som expert på sin skola och sina elever. Det är svårt att arbeta konsultativt i de fall som 

specialpedagogen även arbetar med andra uppgifter mot pedagoger och då har olika roller 

gentemot pedagogerna. De olika rollerna skapar olika förutsättningar för frågor som ansvar 

och uppgifter gentemot enskilda elever (Sahlin, 2005). 

Malmgren Hansen (2002) har i sin studie Specialpedagoger –nybyggare i skolan jämfört 

tretton specialpedagoger tre år efter deras utbildning.  Specialpedagogerna har i sin utbildning 

kommit i kontakt med handledning som metod vilket de vill arbeta. Målet är att verka för att 

undervisningen ska bli bättre för eleverna. De tretton specialpedagogerna beskriver hur deras 

specialpedagogidentitet går från enskild undervisning med elever mot en mer handledade 

funktion trots att de upplever att de förväntas vara ”speciallärare” på sina arbetsplatser.  

Handledning och konsultation som arbetssätt möts ibland av motstånd. För psykologer 

verksamma i skolan har det uppmärksammats att arbetssituationen för skolpsykologer är olika 

beroende på ifall pedagoger ser problemet som (a) sitt eget, (b) ett problem som är gemensamt 

eller (c) ett problem som enbart rör skolpsykologen (Guvå & Hylander, 2012). Det är bara i 

det första fallet, då pedagogen ser problemet som sitt eget, som konsultation efterfrågas. Detta 

leder till att konsultandinriktad konsultation enbart är genomförbart när skolpsykologen inte 

tar något vårdande ansvar för den klient som den hjälpsökande har problem med. För att det 

ska vara möjligt måste skolpsykologen lita på lärarnas kompetens och professionalitet för att 

inte ta över (Guvå & Hylander, 2012). Detta går att jämföra med specialpedagogers arbete. I 

de flesta fall där pedagoger söker hjälp är det om enskilda fall och den åtgärd som efterfrågas 

                                                           
1
 Det ligger i själva ordet specialpedagogik där det kan frågas vad det som är speciellt i relation till övrig 

pedagogik, en fråga som bland annat diskuterats av Persson (2001).  
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är enskild undervisning (Malmgren Hansen, 2002, Sahlin, 2005, Sundqvist, 2012) och 

pedagogen ser problemet som ett problem som till övervägande del rör specialpedagogen.  

För att genomföra konsultation i skolan med gott resultat är det av vikt att konsulten har 

kulturkompetens inom skolans domäner. Med kulturkompetens menar Guvå och Hylander 

(2012) att den som genomför konsultationen känner till arbetet i skolans värld och kan 

relatera till komplicerade processer som finns i skolans vardagliga arbete. För att genomföra 

konsultation i skolan kan det vara många händelsekedjor som komplicerar förfarandet. 

Pedagoger anmäler i regel till ett elevhälsoteam, kanske efter att ha diskuterat med en 

specialpedagog, och därifrån kan det bli svårt att hitta eleven eftersom de problem som eleven 

uppvisar kan komma att skapas mellan specialpedagogen och pedagogen. Pedagogen som 

anmäler problemet upplever att de har lämnat ifrån sig ansvaret efter det att anmälan är gjord. 

Rektor kan tycka att arbetslag eller pedagoger behöver konsultation, men efter att problemet 

är klarlagt måste konsulten uppmana rektor att kontakta arbetslaget och erbjuda konsultation, 

så att det är uppenbart att det är en frivillig process som bygger på att ansvaret ligger kvar hos 

den som söker konsultation (Guvå & Hyllander, 2012).  

Att specialpedagoger har som uppdrag att arbeta med handledning och konsultation är idag 

inget som formuleras i officiella dokument. Bladini (2004) menar att formuleringar i officiella 

dokument har gått från att specialpedagoger ska handleda till att de ska vara kvalificerade 

samtalspartners. Vidare menar Bladini (2004) att det aldrig funnits någon generell precisering 

av handledning som arbetsredskap i dessa dokument. 

3.4 Sammanfattning 

För arbetet i denna uppsats har begreppen handledning och konsultation diskuterats ovan. 

Handledning anses här utgöra en process som behandlar hela en persons yrkesverksamhet, där 

samtalen ofta sker i grupp. Pedagogisk handledning sker i skolmiljö och kan karaktäriseras 

som lärande samtal, där en handledare arbetar med en grupp så att de får möjlighet att lära av 

varandra. Handledning kan vara ett tvång i vissa fall och initiativet till handledningen kan 

komma ifrån olika personer. Handledning avslutas av handledaren och i handledning kan det 

vara så att handledaren får visst ansvar för arbetet i skolan.  

Konsultation avser en process som alltid är initierad av den person som söker hjälp i en fråga. 

Det avser alltså en del av yrkesverksamheten. Konsulten kan aldrig ta ansvar för arbetet 

utanför konsultationen, utan ansvara för konsultationsprocessen. Konsultation avslutas när det 

problem som tagits upp är hanterat eller konsultanden upplever att problemet är avhjälpt.  
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I både konsultation och handledning är målet att de deltagande ska lära sig att hantera 

liknande problem i framtiden. Förändringen ska även komma en tredje part till del, eleverna i 

skolan. 
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4. Forskningsöversikt 

Forskning som redovisas i detta arbete kommer från vetenskapliga artiklar som jag har sökt 

efter med hjälp av ledorden consultation och special needs dessa sökningar har gjorts i 

databasen Eric och PsycInfo. Den svenska forskningen som redovisas har jag kommit i 

kontakt med via avhandlingar som jag läst i ämnet.   

Mycket av den forskning som finns kring handledning och konsultation handlar om 

psykologer verksamma i skolan och har studerat psykologer som leder konsultationen 

och/eller handledningen (Tysinger, Tysinger & Diamanduros, 2009). Det finns luckor i den 

forskning som genomförts på området och Ercherl & Sheridan (2008) menar att fenomenens 

praktiska utveckling har gått mycket snabbare än den forskning som bedrivits på fenomenen.  

4.1 Elevhälsans konsultativa arbete 

I elevhälsoarbetet som Backlund (2007) gjorde en genomlysning av på uppdrag av en svensk 

kommun antar författaren att konsultation har en central plats. Elevhälsan antas arbeta med 

indirekta metoder för att förbättra för eleverna. Detta motiveras med att det är mer 

resursvänligt och att det är lärarna som är de viktigaste personerna i elevernas skolverksamma 

liv (Backlund, 2007). Det är dock inte självklart att detta är mest resursvänligt, framförallt 

inte när lärarna inte tar rollen som konsultander. När pedagoger inte antar rollen som 

konsultander blir det inte resursvänligt eftersom det inte leder till någon förändring eller 

förbättring (Backlund, 2007). Backlund (2007) påpekar att det är skillnad på hur pedagoger 

som arbetar på de olika stadierna i skolan söker konsultation. Pedagoger är mer positivt 

inställda till samarbete i de lägre stadierna och utnyttjar konsultation och handledning i större 

utsträckning än pedagoger på de högre stadierna. 

Förutom att det är tänkt att resurser ska användas mer effektivt kan det även skönjas ett 

skolpolitiskt antagande i botten av elevhälsans mer konsultativa arbetssätt. Ett konsultativt 

arbetssätt förväntas verka för ett mer inkluderande arbetssätt. Om konsultation och 

handledning erbjuds pedagoger kan dessa ta mer ansvar för och behålla elever i behov av 

särkskilt stöd inom sitt ansvarsområde, enligt en inkluderande ideologi. Därför kan det idag 

uppfattas som mer vanligt att elevhälsan erbjuder konsultation och handledning till pedagoger 

för att öka deras förmåga att hantera och möta alla elever i en skola för alla (Backlund, 2007) 
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4.2 Parametrar i konsultations/handledningsprocessen 

Inom området konsultation finns en hel del olika modeller (Ercherl & Sheridan, 2008). En 

skillnad som har lyfts fram är ifall konsultationen sker med intentionen att vara av 

expertkaraktär eller samarbeteskaraktär. När konsultation är av expertkaraktär kännetecknas 

detta av att konsulten är den som styr i konsultationsprocessen genom att välja ämne, 

bestämma hur fakta ska samlas in och hur åtgärden ska utformas. I konsultation av 

samarbeteskaraktär utgår processen istället ifrån personen som sökt konsultation, och de 

ämnen som den hjälpsökande tar upp ska den hjälpsökande själv komma fram till lösningar 

på, med hjälp av konsultationsprocessen (Tysinger, Tysinger & Diamanduros, 2009). Denna 

uppdelning har senare kommit att argumenteras emot och en del studier påstår att det är 

fundamentalt fel att ställa konsultation av samarbeteskaraktär mot konsultation av 

expertkaraktär. Motsatsen till samarbete är inte expertis. Konsultationssessioner kan istället 

ses som att de hamnar på en skala mellan samarbete eller icke-samarbete och ledande eller 

icke-ledande. Den konsultation som visat sig vara effektivt är alltid av samarbeteskaraktär, 

men det kan skilja sig hur mycket konsultanden leder i situationen (Tysinger, Tysinger & 

Diamanduros, 2009). 

En viktig parameter inom en konsultationsprocess är konsultens förmågor inom följande 

områden: (a) användning av tid effektivt, (b) specifik återkoppling, (c) tydliga instruktioner 

och (d) att kunna konfrontera utan att angripa person. Konsultens karaktär vad gäller: (a) ha 

ögonkontakt, (b) etiskt handlande, (c) intelligens och taktfullhet etc. är viktiga för hur 

konsultationen fungerar. Det finns studier som uppmärksammat att ifall en konsult inte möter 

den hjälpsökandes förväntningar inom konsultationssessionen så leder det till motstånd i 

processen från den hjälpsökande (Tysinger, Tysinger & Diamanduros, 2009). 

4.3 Konsultationens effekter 

Är konsultation ett effektivt arbetssätt för att påverka skolmisslyckanden? Sedan tidigare har 

pedagogens skicklighet bedömts vara en viktig parameter för skoframgång (Hattie, 2008). En 

studie genomförd med 274 pedagoger i USA visade att konsultation hade tydliga positiva 

effekter. En majoritet av lärarna som deltagit var nöjda med konsultationen menade att 

konsultationen mött eller till och med överträffat deras förväntningar och de menade att de 

lärt sig något som gjorde att de trodde att de skulle kunna hantera liknande problem i 

framtiden (Gravois, Kaiser & Rosenfield, 2009).  

En risk för specialpedagoger som handleder/konsulterar är att specialpedagogen kan se sig 

själv som ”barnens försvarsadvokat” (Bladini, 2004, s. 168). Det kan skapa problem i 
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relationerna i handledningen/konsultationen om specialpedagogen har eleven för mycket i 

centrum under dessa sessioner och specialpedagogen kan ha svårt att släppa det som hen antar 

vara bäst för eleven och få svårt att lyssna in det som pedagogerna beskriver. En konsekvens 

av att specialpedagogerna är ”barnens försvarsadvokater” kan bli att specialpedagogen 

förlorar sin respekt och lyhördhet inför pedagogerna. Bladinis studie (2004) visar att problem 

uppstår när specialpedagoger uttryckte stor oro för eleven samtidigt som pedagoger inte 

ansågs vara kompetenta. En utmaning för handledning /konsultation är att verka för att 

samtalet används som ett rum för reflektion istället som ett arbetsverktyg för att utöva direkt 

uppmanande förändring av lärarna (Bladini, 2004).   

4.4 Makt i konsultation/handledning 

En aspekt som inte kan förbises när det gäller konsultationens eller handledningens 

effektivitet är den makt som finns i en handledningssituation. Maktaspekter kan delas upp i 

positionsmakt och personlig makt. Positionsmakt innebär att den som utför handledningen 

också kan straffa och belöna. En person med positionsmakt har legitim makt eller information 

som är eftersökt. Personlig makt karakteriseras av att handledaren/konsulten är expert eller att 

den handledde låter sig ledas eftersom hen beundrar eller identifierar sig med handledaren 

(Näslund, 2007).  

Näslund (2007) visar att handledda föredrar personlig makt framför positionsmakt, men att 

det inte alltid är bra att handledaren är en person som de handledda beundrar. Det finns i detta 

omedvetna processer som behöver tas i beaktande för att handledning ska kunna antas få 

positiv effekt. Handledaren måste verka för hur olika faser bäst förvaltas. Handledaren måste 

ställa sig frågor som: Är det bra att handledning används för att klaga av sig, utan att 

handledaren har något framåtsyftande med att tillåta detta? Är det så att för att kunna vara 

kreativ måste handledning arbeta med konflikter? Handledaren måste ha syftet och målet med 

handledningen klart och se till den process som pågår för att kunna hantera frågor som dyker 

upp i processen. 

4.5 Olika diskurser  

Inom området för pedagogisk handledning finns det olika diskurser som kan symbolisera 

samtalets karaktär. Sundqvist (2012) har benämnt dessa diskurser som det konsultativa 

samtalet, det reflekterande samtalet och det samarbetande samtalet. Det konsultativa samtalet 

utgår från den tredje part som konsultationen avser att behandla, i skolans fall eleven. 

Samtalet syftar till att förmedla specialpedagogisk kunskap och verkar föreskrivande. Denna 

definition som Sundqvist (2012) framhåller som konsultativt samtal motsätter det som 
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Hylander (1995) menar är grunden för konsultation (se ovan). Sundqvist (2012) menar att 

denna typ av samtal är vanligast i skolan. Det reflekterande samtalet kan ses som andra änden 

av ett kontinuum gentemot det konsultativa samtalet. Handledningen syftar till att verka bort 

från elevfokus och kunskapsförmedling och ska inte vara föreskrivande. Samtalet har i sin 

utformning lite styrning och målet ligger i att reflektera kring sin yrkesverksamhet. 

Den sista diskursen som Sundqvist (2012) benämner är det samarbetande samtalet och 

kännetecknas av att både specialpedagog och pedagoger samarbetar och bidrar med olika 

kompetenser i samtalet. Parterna ser varandra som lagkamrater och samtalet uppfattas glida 

från elevfokus till utbildningskontext och på det sättet verka för ett mer inkluderande 

arbetssätt.  

För att undvika begreppsförvirring är det viktigt att definiera vad som ska göras i den 

handledningssituation som framkommer. Att skriva kontrakt och tydligt klargöra syftet innan 

handledingen/konsultationen startar blir därför av vikt när handledning/konsultation praktiskt 

ska bedrivas (Bladini, 2004, Hylander, 1995, Killén, 2008).  

4.5 Sammanfattning 

Den forskning som jag har tagit del av som är genomförd inom områdena 

handledning/konsultation kommer från två områden, och berör både specialpedagogers och 

skolpsykologers genomförande av handledning och konsultation. 

Forskning har visat att konsultation kan vara effektivt, men påverkas av förmågor och 

karaktären hos den person som genomför konsultationen/handledningen. Det kan också sägas 

vara beroende av vilken förväntan en person som söker hjälp har och vems problem som den 

hjälpsökande uppfattar att problemet grundar sig i.  

Det finns även med maktaspekter och olika diskurser inom konsultation/handledning. Hur 

konsultation/handledning utfaller beror på vilken makt och vilken diskurs som präglar 

samtalet.  
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5. Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka hur specialpedagoger talar om 

handledning/konsultation och att försöka att finna olika diskurser som kan skapas i samtal 

som specialpedagoger genomför. Med samtal menar jag processer som handledning och 

konsultation. För att undersöka hur detta talas om har jag inspirerats av socialkonstruktionism 

och diskursanalys. I den diskursanalytiska traditionen undersöks talet om något och hur 

utsagorna konstrueras får där betydelse. Den diskursanalytiska metoden har inte något fast 

mönster som ska användas vid analysen (Bolender & Fejes, 2009). Jag inspireras av att 

använda denna metod för att komma nära de utsagor som informanterna ger. Mitt datamaterial 

kommer från två datainsamlingsmetoder; inspelningar av intervjuer och av samtal mellan 

specialpedagog och pedagog. De samtal som genomfördes och spelade in leddes av två av de 

specialpedagoger som jag genomfört intervjuer med. Intervjuerna genomfördes innan 

inspelningarna gjordes.  

Den diskursanalytiska traditionen har sin grund inom kvalitativ forskningstradition. Åsberg 

(2001) argumenterar för att vi behöver diskutera vad för slags kunskap forskningen 

producerar, istället för att diskutera om forskningen är kvantitativ eller kvalitativ. 

Uppdelningen mellan kvantitativt och kvalitativt uppfattar Åsberg (2001) som en 

pseudofråga. Då syftet med min studie inte är att problematisera begreppen kvantitativ 

forskning och kvalitativ forskning väljer jag att benämna min undersökning som kvalitativ. 

När studier undersöker talet om ett fenomen utgår forskaren ifrån att verkligheten är 

konstruerad i mötet mellan individer. I den meningen skapas verkligheten i hur vi pratar om 

verkligheten (Allwood & Ericsson, 2010). Studiens målsättning är inte att mäta hur världen 

objektivt ser ut, utan att titta på hur världen blir när vi talar om den, vilket gör att en kvalitativ 

ansats lämpar sig för studien eftersom det är informanternas tal om fenomenet 

handledning/konsultation jag undersökt. 

5.1 Perspektivtaganden och metodansats 

Utifrån studiens syfte och frågeställning är mitt perspektiv socialkonstruktionistiskt. 

Socialkonstruktionismens grundtanke är att det vi tar för givet är skapat genom social 

interaktion. Det är inom socialkonstruktionismen inte så viktigt att fundera på den oberoende 

yttre världen, utan socialkonstruktionismen undersöker istället frågor som har att göra med 

hur vår föreställning tar sig i uttryck och påverkar världen. Inom socialkonstruktionismen 
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fokuserar forskaren även på den grund vår föreställning vilar på, det vill säga våra 

föreställningar om olika fenomen (Allwood & Ericsson, 2010).   

Allwood och Ericsson (2010) menar att kritiker som hävdar att en stenmur också är en social 

konstruktion som en person borde kunna gå rakt igenom har missuppfattat 

socialkonstruktionismen på två sätt: (1) stenmuren är en social konstruktion som erbjuder 

skydd, stänger inne/ute och symboliserar makt och (2) det är en missuppfattning att det skulle 

kunna vara möjligt att ”gå rakt igenom” en social konstruktion. Kritik som riktats mot 

socialkonstruktionisterna är att de hävdar att vissa konstruktioner är bra och andra inte. För att 

bryta mot tankar om onormalt kontra normalt så konstrueras tanken att allt är normalt. Att 

göra denna omstrukturering av vad som är normalt kontra onormalt är i sig en konstruktion 

(Allwood & Ericsson, 2010).  

Verkligheten skapas i samtal och texter och blir grund för hur verkligheten konstrueras. Fokus 

ligger inte på att analysera vad dessa texter, objektivt utifrån givna sanningar, säger. I arbeten 

med konstruktivistiska ansatser ligger fokus på hur mening skapas och hur verkligheten 

förhandlas i olika situationer (Fejes, 2011). Inom denna tradition kan forskaren aldrig förbise 

att varje sådan förhandling påverkas av makt uttryckt på olika vis, som exempelvis 

utbildningsnivå och status. Detta har bland annat diskuterats av Foucault. Den av Foucault 

inspirerade diskursanalysen tar med maktaspekten i en diskurs genom att alltid skriva fram 

makt som en parameter inom analysen (Howitt, 2011).  I min studie har jag ingen ambition att 

nå objektiva sanningar. Däremot är min ambition att förstå hur verkligheten skapas i samtal 

där makt alltid är en faktor.   

I diskursanalys är textens varande beroende av vem som producerat den och i vilken kontext. 

Inom diskursen finns alltid makt med som en faktor och en källa kan inte förstås om inte makt 

som element finns med (Bolander & Fejes, 2009). I den studie som jag genomfört finns det 

inget intresse av att mäta verkligheten utifrån en uppfattning av världen som innefattande 

mätbara sanningar. Studien syfte handlar om att söka efter de betydelseskapande 

förhandlingarna och konstruerandet i samspelet mellan två parter. Text kan i detta fall bestå 

av talat språk eller skrivet ord. Här är det talade språket transkriberat för att därefter behandlas 

som en text. Bolander och Fejes (2009) menar att ”språkliga utgåvor beskriver en verklighet” 

(s. 85) och de kan behandlas som en text i transkriberad form. 

Verkligheten existerar i hur vi talar om verkligheten. Detta tal om verkligheten kan analyseras 

och kan synliggöra processer i hur vi både påverkas av och påverkar omgivningar. Inom 
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konsultation är det meningen att en person ska påverkas för att hitta nycklar till att hantera en 

situation. Själva konsultationens kärna är att vi skapar verkligheten i hur vi pratar om 

verkligheten. Det konstruktionistiska i konsultation kan exemplifieras genom att tal om 

verkligheten kan ge effekter på hur vi påverkar vår omgivning eller hanterar problem som vi 

möter (Börjesson & Palmblad, 2007, Sandoval, 2010). Jag ser det som att det därför passar att 

använda denna metod i min studie eftersom handledning/konsultation i sig arbetar med 

föreställningar om problem och med fokus på talet om elever eller pedagogers yrkessituation. 

Börjesson & Palmblad (2007) menar att diskursanalysen har formulerat en kritik mot 

kognitivismen. Kognitivism är i deras mening en förklaringsmodell som gör gällande att 

mänskligt handlande har sitt ursprung i individer. Språket antas vara sättet att nå individernas 

essens, istället för en förhandling i vilken mening och sanning skapas utanför individen. Inom 

den diskursanalytiska metoden antas att ”det alltid finns en begränsad repertoar av både 

berättelser och tolkningsramar – vilka är historiskt, kulturellt eller genremässigt satta” 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 11). Jag är i min studie medveten om att det finns en sådan 

begränsning i materialet. Repertoaren av berättelser är i min studie historiskt, kulturellt och 

genremässigt påverkade till exempel genom den politiska styrning skolan har. 

För att genomföra en diskursanalytisk studie måste forskaren omfamna den teoretiska grund 

som finns för metoden. Diskuranalys byggs av de teroetiska antagandena att diskurser 

konstruerar och konstrueras i olika sammanhang och att språk inte kan få tag i det objektivt 

sanna. Mening och sanning är sociala produkter som uppnås via språk och språk konstruerar 

olika versioner av social verklighet. Diskursanalytiker förkastar kognitiva förklaringar och ser 

istället till hur diskurser är institutionellt begränsade och talas av en person med en viss 

identitet i denna miljö (Howitt, 2010).  Jag inspireras i min studie av att diskurser skapar och 

skapas i samtal och att det kan finnas olika verkligheter som konstrueras genom hur vi 

interagerar. 

5.2 Urval 

Jag har ett urval av specialpedagoger som jag kontaktat eftersom de passade de kriterier jag 

sökte. Urvalet är på så sätt riktat vilket innebär att jag sökt efter den grupp av informanter som 

uppfyller de kriterier som finns för att kunna genomföra studien och där de olika 

egenskaperna som jag sökt efter har styrt vilka informanter som jag har kontaktat (Ryen, 

2004). Fokus var att hitta specialpedagoger som uttalat sysslar med handledning/ 

konsultation. För att komma nära syftet med studien kontaktade jag först specialpedagoger 
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som jobbar på centrala elevhälsoteam inom kommuner där arbetet är organiserat med en 

central elevhälsa. Backlund (2007) påpekar att det är en allt vanligare form av organisation att 

ha centrala resursteam. Inom de centrala elevhälsoorganisationerna erbjuder 74 % av dessa 

resursteam i studien handledning/konsultation. 86 % av de som använder sig av resursteamet 

har använt sig av tjänsten konsultation och handledning.  

Jag valde kommuner som har centrala elevhälsoteam och skickade förfrågningar i ett 

missivbrev till specialpedagoger som arbetade där via e-post (Bilaga 1). Jag hittade personer 

genom att gå in via kommuners hemsidor och söka mig fram till centrala elevhälsoteam. På 

alla enheter fanns det specialpedagoger som arbetade och även beskrivningar över vilka 

tjänster som de erbjöd. Jag valde sådana där det påtalades att de arbetar med konsultation 

och/eller handledning. Genom detta urval kom jag i kontakt med två informanter, resten valde 

att tacka nej till medverkan. Urvalet är på så sätt även riktat utifrån tillgänglighet på 

kommuners internethemsidor.  

Eftersom många valde att tacka nej och det finns en tidsaspekt i arbetet med denna uppsats 

valde jag att utvidga sökandet efter informanter genom att utgå från bekvämlighetsprincipen. 

Jag kontaktade då även specialpedagoger som jobbar på enskilda skolor och områden. Via 

kontakter kom jag på så sätt i kontakt med ytterligare tre informanter så att antalet 

informanter blev fem stycken.  

Av dessa intervjuade jag samtliga och fick även möjlighet att spela in två 

handlednings/konsultationssamtal som två informanter valde ut. Jag kom på detta vis att få sju 

olika textkällor när jag hade transkriberat intervjuerna och handlednings- och 

konsultationssamtalen.  

Dalen (2008) menar att det finns en risk med denna typ av urval eftersom det inte går att 

räkna med att urvalet får en oberoende ställning. Det kan inte antas att alla pedagoger stöter 

på det centrala elevhälsoteamet eller att alla inte vänder sig till en specialpedagog på en skola 

eller i ett område. Detta blir i min studie inte lika viktigt då det är själva 

handlednings/konsultationssessionen som jag är intresserad av, och att dessa genomförs av 

personer som till vardags använder det som arbetsredskap.  

5.2.1 Informanter 

Tre av fem av de intervjuade är i övre medelåldern och har en mångårig bakgrund som 

specialpedagoger. Två av de intervjuade är relativt nya i yrket som specialpedagoger.  De 
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arbetar alla på/mot medelstora eller stora områden och alla har ansvar för ett stort antal elever 

(800 – 2500).  Specialpedagogerna riktar sig alla mot olika stadier och skolformer. En av 

specialpedagogerna riktar sig mot låg- och mellanstadiet, två mot förskola, en mot särskolan 

och en mot en gymnasieskola. Deras verksamheter finns i en mellanstor svensk kommun och 

en mindre svensk kommun.  

I uppsatsens resultatdel kommer informanterna att namnges med namn för att underlätta för 

läsaren att hålla isär de olika informanterna. Jag kommer använda omväxlande manliga och 

kvinnliga namn. Dessa namn ska inte tas för att den som gör ett uttalande är av det kön som 

namnet antyder utan namnen är helt fiktiva och informanter som får ett kvinnligt namn kan i 

verkligheten vara män och vice versa. I studien ingår specialpedagogerna Lars, Lena, Ann, 

Lina och Per. Vid samtalen mellan specialpedagog och pedagog var det pedagogen Kim som 

medverkade tillsammans med specialpedagog Ann och tillsammans med specialpedagog Lena 

medverkade pedagogen Anders. Det är dessa namn som används i resultatdelen. 

5.3 Datainsamlingsmetod och genomförande 

För att få tillgång till handledning-/konsultationssamtal och få en viss inblick hur 

specialpedagoger talar om dessa tillfällen har jag spelat in handlednings/konsultationssamtal 

och genomfört intervjuer med specialpedagogerna. 

5.3.1 Intervjuer 

Intervjuerna som genomförts var semi-strukturerade. Graden av struktur av en intervju beror 

på syftet och fokus på undersökningen. Mitt syfte var att få tillgång till informanternas tal om 

ett fenomen vilket gjorde att en semistrukturerad intervju passade bra. Jag valde 

semistrukturerad intervjumetod för att det krävdes en viss struktur i arbetet eftersom jag ville 

fånga in talet om konsultation och handledning i specialpedagogernas yrkesliv. Ryen (2004) 

menar att om en informantgrupp kommer ifrån flera olika verksamheter och kommuner krävs 

en viss struktur. De specialpedagoger som jag intervjuat arbetar inom olika kommuner och är 

organiserade på olika sätt, centralt eller på enheter/områden. 

Intervjuer som datainsamling är en mellanmänsklig funktion som styrs av samspelet i 

samtalet. Kvale (1997) menar att   

I ett forskningssammanhang är det upp till intervjuaren att på kort tid skapa en sådan kontakt att 

samspelet mellan intervjuaren och intervjuad blir förmer än en artig konversation eller utbyte av åsikter. 

Intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog att tala fritt om sina 

upplevelser och känslor (Kvale, 1997, s.118). 
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Ryen (2004) påpekar att det inte är så att intervjuaren ska prata om sina åsikter och att det är 

viktigt att intervjuaren inte använder sig av ledande frågor. En viktig aspekt blir också att 

kunna skapa tillit i en intervjusituation och det kan vara bra att börja intervjun på ett stillsamt 

och behagligt sätt. 

Under mina intervjuer använde jag mig av en semistrukturerad intervjuguide ( Bilaga 2). I 

intervjuguiden finns ledmotiv med, men de svar som informanten gav var vägledande i 

intervjun (Bryman, 2011). Anledningen till detta förfarande är att jag i studien söker komma 

nära informantens tal om handledning och konsultation (Kvale, 1997).  

I skapandet av min intervjuguide använde jag mig av tre nivåer i arbetet. Den första nivån var 

en inledning med småprat och sedan viss bakgrundsinformation. Nästa steg var att fördjupa 

genom att komma in på mina huvudfrågor och detta utgår från Kvales (1997) sätt att 

strukturera intervjugenomförande. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. 

Under intervjun strävade jag efter att använda jag mig av sammanfattningar som ”om jag 

förstår dig rätt”. Jag använde mig även av pauser, handrörelser, bad om mer, frågade efter 

exempel och omformulerade påståenden som kom från informanten (Ryen, 2004). I en 

intervju behöver intervjuaren avsluta ordentligt. Att avsluta på ett bra sätt kan vara att 

intervjuaren går ifrån de svårare frågorna som huvudområdet präglas av och försöker 

åstadkomma en behaglig avslutning. Informanten ska helst känna att detta inte är 

ifrågasättande eller en negativ upplevelse och för att det ska upplevas behagligt och positivt är 

en ordentlig avslutning nödvändig (Ryen, 2004 ). Ett par av informanterna uttryckte efter 

intervjun att de tyckte att det var intressant att prata om ämnet som de sällan annars pratade 

om. 

5.3.2. Samtal mellan specialpedagog och pedagog 

De två inspelningar som gjorts av samtal mellan specialpedagog och pedagog är 

ögonblicksbilder från situationer som denna studie syftar att undersöka. Samtalen spelades in 

när en specialpedagog genomförde ett samtal med en pedagog. Under samtalen var bara de 

som från början skulle delta i samtalet närvarande. Innan ett av samtalen var jag med och 

startade inspelningen, medan det vid det andra samtalet var specialpedagogen som startade 

inspelningen.  

Det faktum att samtalet spelades in kan säkert ha påverkat samtalet. Eftersom det bara är en 

session per samtal mellan pedagog och specialpedagog som spelades in har de som medverkat 

inte haft tid att vänja sig vid att de ska spelas in (Einarsson & Hammar Chirac, 2002).  
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5.3.3 Transkribering 

Efter genomförda intervju och samtalen mellan specialpedagog och pedagog transkriberades 

intervjun och samtalet så fort som möjligt från talspråk till skriftspråk. När transkriberingen 

genomfördes gjordes det med kodning för till exempel pauser och emfas. Jag använde mig av 

olika markeringar som till exempel understrykning för att visa på emfas. 

Vid transkriberingen har vissa störande ljud valts att inte tas med i transkriberingen. Jakande, 

nekande eller hummande tal som kommer mitt under ett uttalande av informant eller under det 

att en fråga ställs har utelämnats. Detta har jag gjort med motiveringen att ifall det skrivs med 

så hugger det många uttalanden i mycket små bitar och ger en försämrad helhet av intervjun 

eller samtalet. Dessa ljuds främsta funktion i talet är att uppmuntra den som talar att utveckla 

och fortsätta sitt tal (Dalen, 2008). Jag menar att dessa inte kan ges allt för mycket betydelse 

när de väl har fyllt sitt syfte att få informanten att utveckla sitt resonemang. 

Vid användandet av citat från transkriptionerna i denna text har anpassning gjorts för att 

hjälpa läsaren (Ryen, 2004). Det transkriberade materialet uppgår till totalt 182 sidor, med 

störst antal sidor i de två samtalen mellan specialpedagog och pedagog som transkriberats (30 

och 37 sidor). Intervjuerna omfattar mellan 17 och 28 sidor, enkelt radavstånd.  Samtalen 

mellan specialpedagog och pedagog är på ungefär 70 minuter per samtal och intervjuerna 

genomfördes inom tidsomfånget 40 – 60 minuter.  

5.4 Kvalitetskriterier - Tillförlitlighet, äkthet och objektivitet 

Inom kvalitativ forskning används andra begrepp än de kvantitativt färgade orden realibiltet 

och validitet. Enligt Bryman (2011) kan ersättningsorden för realibilitet och validitet vara 

trovärdighet och äkthet. 

Trovärdighet kan delas in i fyra delkriterier: (1) tillförlitlighet, (2) överförbarhet, (3) 

pålitlighet och (4) möjligheten att styrka, det vill säga konfirmera utsagor. Tillförlitlighet kan 

uppnås genom att forskaren utför forskning enligt rådande regler och redovisar resultaten för 

den grupp som forskningen avser. Det är ett sätt att kontrollera att forskaren har uppfattat 

utsagor på rätt sätt. Ett sätt att verka för tillförlitlighet är att kontrollera intervjuer med 

informanterna när de transkriberats och att forskaren har kontakt med informanterna för att 

följa upp frågor som framkommer i senare skede av forskningsprocessen (Bryman, 2011). 

Efter genomförd intervju frågade jag ifall jag kunde återkomma med fler kompletterande 

frågor om sådana kom fram under transkribering, vilket ingen nekade till. Jag meddelade även 

att jag skulle skicka transkriberingarna till informanterna när dessa var klara så att de kunde 
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kontrollera att jag inte missuppfattat något och komplettera om de ville. Denna kontakt 

sköttes via e-post. Ingen av informanterna hade några kommentarer kring dessa 

transkriberingar. 

Överförbarhet innebär att det går att överföra det som forskaren kommer fram till på andra 

liknande situationer. Om jag i skolan upptäcker att en del pedagoger resonerar på ett visst sätt 

angående betyg kan det antas med stor sannolikhet att andra pedagoger under samma yttre 

omständigheter resonerar på ett liknande sätt. Bryman (2011) menar att om det går att anta att 

slutsatser är överförbara visar det på god kvalité av kvalitativ forskning. Mina resultat kan 

överföras till liknande situationer och dessa fem specialpedagogers tankar kring samtal av 

handledande eller konsultativ art kan genom de diskuser som jag analyserat fram även tänkas 

framkomma i andra liknande undersökningar. 

I forskningssammanhang betyder äkthet att forskaren försöker ge en rättvis bild av det 

fenomen som studeras och att det ökar förståelse och kan frammana förändringar med stöd i 

forskningen (Bryman, 2011). Jag har haft för avsikt att så rättvist jag kan skriva fram de 

resultat som studien har genererat. Genom att kontrollera mot informanterna anser jag att 

studien har återgett en så sanningsenlig och rättvis bild som möjligt.  

Möjligheten att styrka och konfirmera sin forskning betyder att forskaren agerat i god tro. 

Detta begrepp används istället för objektivitet, då det i samhällelig forskning inte går att 

uppnå fullständig objektivet. Forskaren ska inte medvetet ha låtit teoretisk inriktning eller 

värderingar påverka resultatet av en studie (Bryman, 2011). I studien har jag försökt att så 

långt det är möjligt förhålla mig objektiv till de resultat som jag fått. Ett sätt att göra detta har 

varit att ständigt och nogsamt arbeta med de data studien vilar på för att hitta det som skapas i 

samtalen. Jag har varit mycket noga med att de diskurser jag analyserat fram skall ha stöd i 

materialet. I ett arbete med mer tid och resurser hade det varit bra att även låta en annan 

forskare, yrkesverksam specialpedagog eller student, titta på de data jag har för att se om det 

skulle finnas samstämmighet i de diskuser som studien har kommit fram till. 

Denna undersökning är begränsad till informanternas utsagor och färgas av de val som jag har 

gjort i processen. Jag har under arbetet funderat kring begreppen tillförlitlighet, överförbarhet 

och konfirmation för att dels organisera arbetet på ett sätt som speglar dessa begrepp och ha 

det som bakgrund för min undersöknings utformning. 
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Kvale (1997) menar att validitet är en fråga om att mäta det forskaren vill mäta och att detta 

ska ske i alla delar av en undersökning. Forskaren bör fråga sig om det undersökningen har 

som syfte att undersöka verkligen speglar de fenomen som vi undersöker. Jag har under 

arbetet med uppsatsen hela tiden arbetat aktivt med att syftet med uppsatsen speglas i dess 

olika delar och att på så sätt har jag arbetat mot en logisk struktur i arbetet. 

5.5 Analysmetod 

Jag har genomfört en diskursanalytiskt inspirerad analys av mitt material. Jag har analyserat 

och genererat hypoteser kring diskurser för att möta det syfte som studien ska svara mot: vilka 

diskurser som konstrueras i handledning/konsultation och i specialpedagogers samtal om 

dessa fenomen? 

I arbetet ska texten tala för sig själv och jämförelser kan göras mellan det som texten från 

inspelningarna visar på hur en person talar om något. Förekomsten av uttryck eller hur en 

person väljer att tala om något får betydelse för analysen och det som analyseras ska komma 

nära det som står i texten. Arbetet innebär en nära läsning av materialet i flera omgångar 

(Bryman, 2011, Bolander & Fejes, 2009).).  

 I diskursanalysen är det utsagan i sig som står för materialet som ska analyseras. De individer 

som väntas ingå i studien har alla en mängd olika subjektspositioner. Det är dock 

sammanhanget som avgör vilka subjektspositioner som är med och vilka individuella 

egenskaper som är bra att uppvisa (Wreder, 2009).  

5.5.1 Subjektspositioner 

Att vara ett subjekt innebär att en person är en handlande individ som söker efter mening. 

Subjektspositionen i ett samtal handlar om att driva frågor framåt, vara deltagande och att 

aktivt söka mening i samtal. Subjektspositionen innebär också att deltagaren i ett samtal sätter 

sig på en position där hen har ansvar för hur ett samtal fortlöper. I processen att positionera 

sig blir vi olika subjekt som får olika positioner. Att inneha en subjektposition som är 

underordnad är även det en position som existerar av en anledning, som till exempel att den 

person som intar en underordnad position vill inneha denna position (Emsheimer, 2000, 

Wreder, 2007). Dessa positioner förmedlas genom olika språkliga varianter och skiftar 

ständigt under samtal. De subjektspositioner som finns i ett samtal är under ständig 

förhandling mellan de som deltar i ett samtal och kommer att skifta beroende av vem och i 

vilket sammanhang som du befinner dig i. I dessa subjektspositioner innefattas olika 

egenskaper som du har som person. Kön, utbildning och yrkestillhörighet är alla 
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subjektspositioner som skiftar betydelse beroende på var du befinner dig (Wreder, 2007). Att 

du är utbildad läkare ger dig ingen makt i samtal kring bilar, eftersom det inte är en 

yrkestillhörighet som påverkar din kunskap om bilar.  

5.5.2 Analysförfarande 

I mitt analysförfarande har jag utgått från Potters (i Howitt, 2010) beskrivning av olika steg 

som kan användas i en diskursanalytisk studie. 

 Steg 1: Samla analysmaterial 

 Steg 2: Spela in och transkribera 

 Steg 3: Generera hypoteser 

 Steg 4: Kodning 

 Steg 5: Analys 

 Steg 6: Validera analysen 

De två första stegen i diskursanalysen har diskuterats ovan och jag har i denna del av 

uppsatsen för avsikt gå vidare med att beskriva steg 3 till 6. 

Steg 3: Generera hypoteser 

I detta steg är en hypotes ett sätt för en forskare att närma sig sitt material. Forskare har ofta 

en tanke när de samlar in sitt material och under det här steget är det dags att sortera i vilken 

utsträckning som forskarens breda utgångspunkt och mängd frågor kan användas i analysen. 

När ämnena ska belysas i detta steg är det viktigt att ha ett fokus, eller ett perspektiv. Detta 

arbete startar redan vid transkriberingen, men det är vid detta steg som forskaren verkligen 

börja arbeta med sitt material. De första hypoteserna som jag i denna studie kom att arbeta 

med var tankar kring makt och positioners betydelse, förväntningar från pedagoger och vad 

pedagoger kan tänkas få ut av samtalet. 

Steg 4: Kodning 

Detta steg är inte det samma som i andra kvalitativa analyser som sammanfattar eller hittar 

essensen. Inom diskursanalysen innebär detta steg att vissa utdrag kopplas samman för att 

utdragen har något gemensamt. För att kunna göra detta har forskaren utvecklat en 

beskrivning för varför dessa utdrag passar ihop och det är denna beskrivning som är koden. 

Även om vissa utdrag kan vara problematiska och svåra att passa in menar Howitt (2010) att 

dessa inte ska förkasta, eftersom de ”/…/ in the long run tend to be productive of new ideas 
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and intepretations” (s. 233). Under kodningsarbetet har jag kodat textmassan med olika 

markörer i texten, där jag gjorde markeringar i marginalen och använde mig av olikfärgade 

överstrykningspennor för att på detta sätt urskilja de olika hypoteser som jag funnit i och med 

att jag arbetat med materialet. 

Steg 5: Analysen 

I analysen bör forskaren titta på olika aspekter av diskursen. Forskaren bör titta på hur texten 

skapar sina subjekt och hur dessa förmedlas genom t.ex. metaforer, terminologi etc. Det finns 

fyra aspekter i detta förfarande som bör följas. (1) Leta efter ett mönster och om ett mönster 

uppenbarar sig kontrolleras detta mot de givna omständigheterna. (2) Tänk på det som 

kommer näst, sekvenserna i talet har betydelse för det som varit. Denna aspekt gör att 

forskaren bör undersöka hela avsnittet ur en text för att förstå en del. (3) Fokusera de 

avvikande fallen, det som händer i samtalen som verkar vara helt annorlunda än det normala 

mönstret. Att förstå dessa kan vara analytiskt mycket intressant. (4) Fokusera på andra typer 

av material. I en undersökning kan forskaren söka sig till andra typer av material för att 

använda i analysen. 

Jag har i analysen inte i efterhand sökt mig till andra typer av material. I analysen har jag 

analyserat de subjekt som finns i texten och hur de finns med i diskursen. Efter det skrev jag 

fram subjektspositioner i resultatet nedan. Jag kom, efter att jag generat mina hypoteser, att gå 

tillbaka till materialet för att undersöka omgivningarna till de uttalandena som jag först 

noterat när hypoteser genererats. Detta gjorde att jag närmade mig de diskurser som används i 

arbetet och som framkom då omgivningen till uttalandet undersökts.  

Steg 6: Validera analysen 

Det finns inga vattentäta skott mellan analys och att validera analysen, därför finns det vissa 

processer som liknar varandra. Forskaren bör t.ex. se till att det som sägs efter ett utdrag som 

fått en viss betydelse stöds av det som sägs därefter i diskursen, och att forskaren ska 

undersöka de avvikande fallen. Forskaren behöver också uppvisa enhetlighet med andra 

studier eller beskriva hur skillnaderna uppstår. För att ytterligare validera bör forskaren ta 

med utdrag så att läsaren kan utvärdera forskarens analys, vilket jag gör i resultatdelen av den 

här uppsatsen. 

Dessa steg har använts i analysen av det insamlade materialet för att svara syftet med studien: 

vilka diskurser som konstrueras i handledning/konsultation och i specialpedagogers samtal 
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om dessa fenomen? Det finns enligt Howitt (2010) ingen egentlig gång att följa när en 

diskursanalys genomförs, men att dessa steg kan vara användbara för att komma igång med 

analysen. Analysen kräver många nära läsningar och omläsningar där forskaren ligger nära 

texten. Jag har läst mitt material många gånger, och med fokus på olika innehåll för att 

undersöka och pröva olika hypoteser i olika faser av analysen. Efter att jag skrivit 

resultatdelen återgick jag igen till materialet för att undersöka att det som jag skrivit har stöd i 

materialet. 

Under hela analysförfarandet har jag samtidigt som jag transkriberat eller analyserat 

materialet antecknat vid sidan av för att ta till vara på tankar som jag fick under det att jag 

genomförde arbetet. Att föra sådana anteckningar kallas för att använda memos (Fejes & 

Thornberg, 2009). Dessa visade sig vara mycket användbara efter det att jag kommit fram till 

de diskurser som jag använder i arbetet. Efter att jag antecknat dessa diskurser gick jag 

tillbaka och gick igenom de memos jag hade skrivit för att se om det jag antecknat under 

arbetets gång kunde verifiera dessa diskurser, detta ledde till att jag vid denna jämförelse kom 

att revidera benämningarna på diskurserna.  

5.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna ska vara en ständig del av forskningsprocessen och jag har 

under arbetet diskuterat dessa. De krav som finns inom de forskningsetiska principerna är: 

informationskravet, där villkoren för studien diskuteras, samtyckeskravet, där de som är med 

måste lämna samtycke till studien, konfidentialitetskravet, där deltagarna garanteras 

anonymitet och nyttjadekravet, att materialet enbart används till forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2010). Jag har vid min studie diskuterat de forskningsetiska principerna 

med mina informanter. 

Det etiska övervägande som är mest aktuellt under denna studie är samtyckeskravet då det 

ställer krav på mina informanter att skaffa samtycke från de personer som de ämnar spela in 

under sina handlednings/konsultationssessioner. Detta har inneburit ett visst dilemma för 

studien eftersom det även är mitt ansvar att se till att samtycke efterfrågas av de pedagoger 

som deltar i samtalet som spelas in. Innan deltagandet i studien diskuterade jag med 

informanterna om jag skulle kunna få spela in ett samtal som det leder. Efter detta fick de 

pedagoger som specialpedagogerna valde ut frågan ifall de kunde tänka sig att vara med i 

studien och samtycke inhämtades av specialpedagogerna och förmedlades till mig genom 

specialpedagogerna. En del av de ämnen som diskuteras i dessa samtal är av känslig natur och 
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kräver att hanteras med krav på anonymitet. Ett annat etiskt övervägande som är aktuellt för 

studien är således konfidentialitetskravet. 

Eftersom det är processen och inte det specifika innehållet och talet om mellan professionella 

som är intressant så blir det inte en fråga om att någon kommer att kunna identifiera det som 

samtalen innehåller. Inga citat med elevers namn eller specifika beteenden finns med i 

studien. Namn, gruppnamn, orter och skolnamn har inte transkriberats och det inspelade 

materialet kommer inte att användas igen efter det att det har transkriberats och uppsatsen är 

färdig utan att informanternas samtycke efterfrågas på nytt. 

5.7 Metoddiskussion 

Användningen av datamaterial som är insamlat och inte finns naturligt, som t.ex. sångtexter 

har inom diskursanalytisk diskussion följts av en datamaterialsdiskussion som enligt 

Börjesson och Palmblad (2009) lett till en hierarki där naturliga datamaterial setts som mer 

sanna. Börjesson och Palmblad (2009) förkastar dock denna hierarki eftersom intervjuer kan 

ses som naturligt förekommande samtal. Howitt (2010) menar att den vanligaste 

förekommande källan till analyser som görs inom diskursanalytisk tradition kommer ifrån 

intervjuer. Jag har i min studie använt mig av intervjuer och naturligt förekommande material 

genom inspelningarna av handlednings/konsultationssamtal som jag gjort. I min studie kan 

jag inte se att det skulle finnas mer legitimitet i det ena eller det andra materialet, eftersom det 

inte är objektiva sanna värden som jag ämnar undersöka.  

Jag använder inte intervjuer och samtalen mellan specialpedagoger som ett enhetligt material i 

kommande resultatdel utan har valt att redovisa dessa var för sig. Det beror på att jag vill att 

dessa båda olika data ska kunna jämföras med varandra och även stärka min analys genom att 

dessa båda materialtyper kan skapa mer trovärdighet till min analys. 

Text som skapas av intervjuer eller samtal som spelats in slutar att vara enbart en verbal källa 

mellan personer i ett sammanhang och kan därefter tolkas som en textkälla av andra personer 

som läser texten. Att på så sätt överföra tal till text, vilket sker i denna process, skapar nya 

möjligheter för det som sagts att dels nå andra personer, men också att tolkas på samma sätt 

som en text (Dalen, 2008). Jag har i min studie använt mig av de transkriberade intervjuerna 

och samtalen mellan specialpedagog och pedagog som text och tolkat texten därefter. Detta 

har varit en lång process där jag har försökt att frigöra texten från den situation som den 

tillkommit i. Detta har märkts mest i de intervjuer där jag själv var en del av samtalet då jag 

har tyckt att det varit svårare att se på den texten utan att även tänka på situationen som den 
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uppstår i. Efterhand blev dock texterna mer och mer separerade från det tillfälle som de 

tillkom i.  

Samtalen mellan specialpedagog och pedagog spelades in efter att jag genomfört intervjuerna. 

Det som jag och specialpedagogen under intervjun kom att beröra kan ha påverkat hur 

pedagogen valde att lägga upp samtalet med pedagogen. 

I vidare undersökningar skulle jag söka att minimera den påverkan undersökningen i sig har 

på materialet genom att enbart spela in samtal mellan specialpedagoger och 

pedagoger/personal i skolan eftersom jag i intervjuer har större påverkan på materielat än i 

samtalen som jag inte närvarade vid. 
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6. Resultat 

I analysarbetet framkom tre diskurser som tydliga i talet om handledning/konsultation. 

Diskurserna genererades först utifrån de intervjuer som gjorts med specialpedagoger för att 

sedan kopplas samman med de handlednings- eller konsultationssamtal som finns med i 

materialet. I materialet framstår subjekt på olika sätt. I handlednings- eller 

konsultationssamtal framkommer och förhandlas det ständigt om vem som är på en upphöjd 

subjektsposition i samtalet och detta ändrar sig under samtalets gång. I texten som 

transkriberats från intervjuerna är specialpedagogen alltid ett subjekt i förhållande till olika 

objekt som handledning eller konsultation.   

I resultatdelen refererar jag till lärare och förskollärare som pedagoger när specialpedagogerna 

pratar om dessa. Termen passar eftersom den kan användas på lärare och förskollärare från 

förskola till gymnasiet som är spannet för min studie. För att benämna elever och 

förskolebarn med samma begrepp använder jag här elever. Jag är medveten om att 

associationerna kring ordet elev mer styr läsaren att tänka på elever i grundskolan och 

gymnasiet, men jag använder termen i brist på annat alternativ som täcker in hela 

skolverksamheten.  

De tre diskurserna som framkommit i analysen har jag valt att kalla bekräftelsediskursen, 

metoddiskursen och positioneringsdiskursen. I mitt analysarbete symboliserades diskurserna 

med några olika meningar. 

 Bekräftelsediskursen – jag är bra. Är jag bra som pedagog och människa? 

 Metoddiskursen – ge mig råd. Så här är det, hur gör jag nu? 

 Positioneringsdiskursen – jag som specialpedagog berättar vad jag ser och så här är 

det. 

6.1 Bekräftelsediskursen  

När specialpedagogerna använder sig av bekräftelsediskursen betyder det att 

specialpedagogerna bekräftar pedagogerna som de möter i samtalet. Syftet med samtalet 

handlar om att försöka stärka de pedagoger som de möter som personer och i deras yrkesroll. 

I samtal kan det vara tydligt att pedagoger bekräftas genom att de direkt ställer frågor om sin 

egen duglighet. Att pedagogerna frågar sig om de duger visar på en skapad osäkerhet hos 

dem. Specialpedagog Per menar att pedagoger kan uttala att: ”Men jag är ju bra. Jag tänker ju 

bra”. Den hjälpsökande skapar sig själv som en person som behöver hjälp och 
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specialpedagogen skapar i intervjun även pedagogen som en person som söker hjälp. Det 

skapas en obalans i mötet i och med att den ena parten konstrueras som en som är i behov av 

stöd och den andra parten är den som kan tillgodose behovet. 

Samtalens bekräftande funktion förs framåt genom att specialpedagogen använder sig av vissa 

tekniker i samtalen när pedagogerna får tillfälle att utvecklas och genom samtalet också har 

möjlighet att tala om hur de är som pedagoger. Frågor används av specialpedagogerna med 

syfte att visa på potential hos pedagogerna och att det som de upplever tas på allvar. 

Ann: Ja och just ställa de där rätta frågorna. Hur tänker du då? Hur skulle du göra då och det hära. Istället för 

att säga ja, men ta och pröva, eller ta och pröva det här.  

Att som pedagog bli inbjuden till dessa samtal om sig själv skapar en möjlighet att kunna få 

bekräftelse på egna upplevelser och tankar. Specialpedagogernas sätt att uppmuntra och 

lyssna på berättelsen skapar bekräftelse. Bekräftelsen spelar en betydande roll i hur förändring 

kan komma att konstrueras. I samtal som kretsar kring pedagogernas uppfattningar och t.ex. 

deras drömmar skapas en förändringspotential. 

Ann: Ja precis. De kommer ju ändå och kanske ser det ändå som viktigt och man kanske ser, sen titta vad det 

har gått framåt. Redan förra veckan visade vi då hade vi haft för något år sen eh börjat att prata och gjort lite 

sådana hära på blädderblock, ja vad skulle målen vara då och om ni fick drömma då, liksom mirakelfrågan. 

Ni vaknar upp en morgon och allt är bra hur skulle det vara då? Och den kunde vi visa nu. Nämen titta, det 

som ni tyckte var ett mirakel, det var ett under för ett år sedan. Så är det ju nu. 

Bekräftelsen skapar en förändringskatalysator, som ett tecken på att det som arbetas med kan 

ge frukt och att pedagogerna i detta arbete också får skörda framgångar. Det skapas 

bekräftelse genom att förändring sker och att det händer saker hos den som tar del i dessa 

samtal. I samtalen skapas positiva anledningar till att medverka i samtal. 

I samtal blir ömsesidigheten ett sätt att förmedla att specialpedagogen tar pedagogen på allvar. 

Samtalet kan skapa ett klimat där specialpedagogen ger bekräftande kommentarer och 

pedagogen kan gå stärkt ut ur upplevelsen. Specialpedagogen ser på sitt uppdrag som just 

stärkande och genom ett givande och tagande i samtalet skapas en förändring. Pedagogen har 

möjlighet att bli sedd och uppmärksammad istället för kritiserad, som pedagogerna upplever 

sig bli i professionen gentemot andra grupper som kollegor, föräldrar och skolledning såväl 

som elever. Ifall specialpedagogen vill att pedagogen ska utvecklas gäller det att skapa ett 

samtal utan att vara för kritisk och genom att hjälpa pedagogerna att hitta sina egna modeller. 
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Lena: Nej, det är ju tvärtom, vi ska ju stärka, vi ska ju hitta den personens styrkor och se vad de gör bra och 

det är de viktiga och stärka de i sin professionalitet och så tänkte jag även när jag observerar, även om jag ser 

väldigt mycket, så är det ändå det positiva jag trycker väldigt mycket på och höjer. Sen måste man kanske 

säga någon liten utvecklingsgrej då. Men jag tycker ändå att det är det som är syftet att man ska gå man ska 

känna  

Henrik: att det känns bättre 

Lena: ja och att man blir sedd. Det var någon som såg vad jag gör. Det tycker jag också är viktigt. 

Henrik: Just det  

Lena: För man är ju inte så mycket sedd som lärare. 

Henrik: Nej 

Lena: Och är man det så är det ofta ifrågasättande. 

Henrik: Ja. 

Lena. Ja, men att få höra att någon tyckte att jag gjorde något bra, och att jag hade ett bra förhållningssätt och 

så där. Och det är ju min stora uppgift tycker jag. 

I andra fall är det mer tydligt att pedagogerna aktivt frågar efter bekräftelse. Det kan ses som 

en del i tanken på att specialpedagogen är experten som ska se vad pedagogen gör och komma 

med förslag på förbättringar. Uppmärksammandet av det som pedagogerna gör bra i sin 

yrkesroll kan skapa förändring. 

Per: Och sen vill dom ju längre tiden har gått nu, desto oftare får jag frågan. Jag har haft ett sånt samtal idag. 

Vad tycker du att jag gör för rätt och fel?  /…/ Men alltså dom, ”titta på mig”. Såg nånting om mitt sätt och 

möta barn. Såna frågor kommer faktiskt allt oftare.  

Per menar att pedagogerna frågar efter och vill ha bekräftelse och specialpedagogernas 

åsikter. Genom att fråga efter bekräftelse öppnar pedagogerna för att de är påverkbara och 

öppna för förslag på förändringar på personnivå. Frågor kring hur pedagoger är, och hur deras 

sätt att möta elever, kan sägas grunda sig i personliga aspekter snarare än yrkesmässiga. 

6.1.1 Bekräftelsediskursen i praktiken 

I samtal använder specialpedagogen bekräftelse genom att påtala hur pedagogen har 

uppmärksammat elever. Ett annat sätt att ge bekräftelse kan vara att ge återkoppling på något 

som specialpedagogen tycker att pedagogen genomfört på ett konstruktivt sätt. 

Specialpedagogen har möjlighet att genom samtalet aktivt lyssna på pedagogen för att genom 

dennes berättelse sedan kunna bekräfta det som uppfattas som positivt. I denna bekräftelse 
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sker en process där specialpedagogen gör ett urval av det som pedagogen berättar om och 

konstruerar på så vis sin bild av pedagogens duglighet. 

Följande samtalsutdrag från ett av de inspelade samtalen kännetecknas av hur 

specialpedagogen aktivt bekräftar pedagogens sätt att hantera en fråga. 

Lena: Nej precis och då ska vi sänka våran arbets eller vad heter det vår arbets nej vad heter det 

ambitionsnivå. 

Anders: Ja 

Lena: Säger man ju 

Anders: Och jag menar så fungerar man ju inte. 

Lena: Nej precis. Vi är ju det här omtalade gummibandet som hela tiden tänjs ut men det går aldrig av. Vi. 

/…/ 

Lena: Du sätter huvudet på spiken direkt för det är ju inte bara flickan. 

/…/ 

Lena: Jo men det är ju så att du, det är också ovanligt även fast att du har hållit på länge så är det också 

ovanligt att på något sätt vägleda i en mamma-roll.  

/…/ 

Lena: Ja, precis. Vad bra. Ja men du ser vilken roll du har.  

Bekräftelsediskursen skapas genom att pedagogerna får positiv feedback på det som de 

upplever och i samtalet konstrueras pedagogen som en duglig pedagog. Specialpedagogerna 

bekräftar det som pedagogerna ser som problematiskt och försöker inte förringa, ställa 

motfrågor eller rikta fokus på hur det får pedagogen att känna. Specialpedagogerna använder 

bekräftelse för att bygga förtroenden och på så sätt kan specialpedagogerna också bekräfta 

vad det är som hen uppfattar som ett bra sätt att förhålla sig till olika frågor. Citaten ovan 

visar på hur specialpedagogen uppmuntrar och bekräftar och en miljö skapas där bekräftelse 

kan förekomma naturligt i samtalet. I det andra inspelade samtalet använder sig Ann av 

positiv feedback som visas genom följande citat:  

Ann: Nej det är ju rätt, det är ju helt rätt. Att tänka så. /…/ Vad bra också då att ni körde det där då. /…/Det 

var ju bra, jättebra.  
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Specialpedagogerna skapar bekräftelse genom att referera till sina egna upplevelser, vilket 

visar sig i ett av samtalen mellan specialpedagog och pedagog, och på så sätt konstrueras det 

som pedagogen upplever som sant.  

Kim: Ah. Ja, bara någon går före och visar vägen så kan han ju haka på, sen får han ett mönster, så kan han ju 

följa det sen. 

Ann: Mm mm. Det här har jag upplevt faktiskt att många barn har svårt med.  

Ömsesidighet och igenkänning blir viktigt för hur pedagogen kommer att uppfatta 

legitimiteten i bekräftelsen. Ifall en specialpedagog inte kan referera till egna erfarenheter 

eller kan samtala om skolan med utgångspunkt i egna erfarenheter eller det som hen uppfattar 

är personens kompetensområde, så kan bekräftelsen komma att bli betydelselös för den som 

får den. Legitimiteten i bekräftelsen bygger på en position där en specialpedagog uppfattas 

som en person som har rätt, eller vet rätt. Specialpedagogen kan skapa en roll som expert 

genom att visa på sin erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Hur personerna 

positionerar sig i förhållande till varandra blir betydelsefullt för att möjliggöra bekräftelse. 

6.1.2 Att bekräfta genom att lyssna på svårigheter 

Specialpedagogerna menar att pedagogerna behöver utrymme för att bli lyssnade på. En av 

anledningarna till detta är att specialpedagogerna antar att pedagoger har ett behov av att få ur 

sig det som är jobbigt och konstruerar pedagoger som några som inte har kompetens att ta 

hand om allt som är deras vardag.  

Per: Faktiskt, jag tror det är att få mäniskor att känna att dom är lyssnade på. Att möta någon, lyssna på allt 

det här eländet. Finns det massor att kräkas ur eller sånt som är jobbigt, då får du väl ta tre 

handledningsgånger då för man måste igenom det först.  

Pedagogerna har elände som de måste komma igenom innan de kan ändra sin situation och 

specialpedagogen kan verka för en förändring, vilket symboliseras av citatet från Per ovan. 

Detta kan vara en jobbig process för samtalsledaren, men fyller funktionen att få jobbiga 

saker som upptar en pedagogs vardag ur vägen innan arbetet kan starta. På så vis skapas 

specialpedagogens funktion till att möta och lyssna på det som pedagogerna tycker är svårt. 

Funktionen som ångestdämpare skapas och bejakas genom detta sätt att bekräfta att 

pedagogerna är sedda och lyssnade på. 

Att möta och lyssna och på det sättet ge bekräftelse skapar förutsättningar för att komma 

vidare i sitt yrkesutövande för pedagogerna. Samtalen kan skapa en förändringsprocess om 

specialpedagogen kan påverka pedagogerna att testa att göra något nytt, att skapa ett rum för 
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förändring genom det som sker i samtalet. En möjlig effekt i samtalet kan vara att pedagogen 

vågar öppna sig för andra och tillsammans vågar tänka på ett annat sätt och konstruera sig 

själv som en person som deltar, eller som Lena beskriver det: 

Lena: För jag menar att prova, att våga prova behöver ju inte betyda att det liksom är att då raseras alltihop 

utan man kan prova någonstans, i ett hörn eller på någon liten del så. För att känna att man vågar öppna upp 

med sig själv på något sätt. Våga tänka lite nytt. Tänka lite nya tankar. 

Att våga lyssna på vad pedagoger har att säga innebär att specialpedagogen kommer att 

hamna i möten där en del pedagoger behöver bli bekräftade genom att de får beskriva det som 

är jobbigt i deras vardag. 

Per: Vi pratar om det här då. Först får alla säga sitt, vad dom tänker, och känslor inför det här också att man 

är spyfärdig på det här  

Genom att låta alla komma till tals och tas på allvar kan bekräftelsediskursen skapas. 

6.1.3 Subjektspositioner i bekräftelsediskursen  

Inom diskursen använder specialpedagogerna språket för att positionera sig som överordnade 

de pedagoger som de möter. Specialpedagogerna benämner pedagogerna som några som 

behöver antingen hjälpas att förstå något eller utvecklas genom att ”tänka nytt”. I dessa 

formuleringar skapar specialpedagogerna en överordnad subjektsposition genom hur de talar 

om pedagogerna. Att vara någon som beskriver sig som en person som ska ge bekräftelse och 

hjälpa andra att förstå leder till att specialpedagogerna skapar sig själva och pedagogerna som 

ojämlika. Specialpedagogerna konstrueras samtidigt av pedagogerna som de som vet och har 

en upphöjd position. 

Specialpedagogerna tar också den upphöjda subjektspositionen genom att skapa pedagogerna 

i handledning/konsultation som behövande. I beskrivningarna av pedagogerna uppges de vara 

i behov av tid, att få veta om de gör rätt, att bli tagna på allvar och att få spy ur sig sina 

svårigheter. Genom att vara behövande placeras pedagogerna i en underlägsen 

subjektsposition.  

Bekräftelse i handledning/konsultation konstrueras genom att specialpedagoger ger feedback 

på sådant som pedagogerna berättar. Feedback ges genom att ge direkt beröm eller att 

specialpedagogen refererar till egna erfarenheter och på så sätt bekräfta att pedagogerna 

uppfattar situationen på rätt sätt, vilket bidrar till en ojämlik subjektspositionering med 

specialpedagogen som överordnad. 
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6.2 Metoddiskursen  

Specialpedagogernas arbetsuppgifter uppfattas ibland av pedagoger vara att fungera som en 

sorts material- och metodbank. När samtal genomförs förväntar sig pedagogerna att 

specialpedagogerna ska förmedla metoder och material. Pedagogerna skapar en viss distans 

till specialpedagogen genom att ge dem en roll som innebär att tillhandahålla material. 

Lars: Ja lärare kommer när de är bekymrade alltså stämningen i klassen. Störande, mycket tid går åt det just 

nu tycker jag.  /…/Tips och idéer, hur ska vi göra, vad ska vi göra?  

Samtalen kan styras mot metod redan tidigt i samtalsprocessen. Specialpedagogen efterfrågas 

för att pedagogerna har en del elever som de uppfattar som problematiska och de behöver 

andra metoder för att eleverna ska kunna nå målen för undervisningen. När pedagogerna 

söker kontakt med specialpedagogen har pedagogerna redan satt upp ett mål för vad samtalet 

ska generera och metoddiskursen skapas i samtalet. Pedagogerna fokuserar på vad 

specialpedagogen har för tips och material för att få något som inte fungerar att fungera. I 

följande citat får vi ett exempel på hur en specialpedagog får förfrågan att träffa pedagoger i 

ett arbetslag för att genomföra samtal utifrån en redan känd frågeställning.  

Lars: /…/där man har jobbat mer tematiskt och där är det svårt att få igenom de som har svårigheter och är i 

behov av särskilt stöd. Då är planen att jag ska gå in där och jobba med dom på något sätt, att vi ska jobba för 

att försöka utforma uppgifterna så att dom blir lättare att ta till sig. Och då har de bett om hjälp liksom. Då 

har vi tillsammans, och det har börjat genom att elever har kommit hit och klagat på det här arbetssättet, så 

har jag tagit kontakt och så vill de försöka utveckla det här. Hur kan man göra de här uppdragen som de gör 

mer tydliga? Så kan det vara. 

Frågeställningen kommer från klagomål från elever, dessa klagomål riktas sedan mot det 

arbetssätt som används. Specialpedagogens samtalsuppdrag är redan givet och inriktat mot 

metod. Frågeställningen är hur skolan ska kunna hjälpa de elever som inte klarar 

undervisningen i den form som den sker och ett behov av en ny metod skapas. 

Specialpedagogen konstrueras som en person som har tillgång till de metoder som behövs.  

En del pedagogers upplevelser av att det är eleverna som behöver hjälp, då det är de som är 

problemet, finns med som en faktor i metoddiskursen. Detta visar sig genom hur 

specialpedagogerna beskriver samtal där fokus naturligt utgår från eleverna. 

Specialpedagogen har dock som mål att ändra eller stärka pedagogerna och vill styra bort 

fokus från elevernas svårigheter. Ifall specialpedagogen kan flytta fokus skapas ett annat sorts 

samtal med ett annat syfte än det som pedagogen initialt hade. 
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Ann: Ja så det hära fokus på individen och att det är fel i huvudet på, det tycker jag är jobbigt. Det är något vi 

jobbar jättemycket med att se på andra sätt.  

Specialpedagogen Ann menar att de arbetar med hur pedagogerna kan tänka på eleverna på ett 

annat sätt. Det handlar då inte om en metod som innefattar något visst material men att hitta 

en metod att möta elevernas olikheter, och specialpedagogen skapas som innehavare av 

”lösningen”. 

Ann: Att den här personen har koncentrationssvårigheter, att den har svårt att sitta still och då blir du 

frustrerad för du tänker det där visste jag ju redan det är inte det som är det viktiga. Jag vill ju ha reda på 

*varför* och hur och så där, men ja, till syvende och sist så kommer du ändå till det här hur vi jobbar.  

Specialpedagogen Ann visar i det här citatet på en uppfattning om att det finns naturliga 

skillnader hos eleverna i pedagogisk verksamhet och som pedagogen behöver anpassa sig 

efter. Det skapar en elevkonstruktion och en pedagogkonstruktion som innebär att när en elev 

har det svårt i den pedagogiska miljön är det pedagogens ansvar att ändra sig själv i relation 

till problemet. Vad vi vet om eleverna ska styra den metod som ska användas i den 

pedagogiska miljön, men det uppfattas inte som viktigt att veta orsakerna till denna skillnad, 

metoden ska ändå tillämpas. Här konstrueras pedagogen som en sökande pedagog som inte 

kan möta eleverna och behöver nya metoder. 

6.2.1 Det paradoxala i att veta  

Specialpedagogerna skapar en roll som innefattar att ha metoden eller arbetssättet för hur 

pedagogerna bör arbeta med elever i behov av särskilt stöd. I rollen ingår kompetens om 

elever i behov av stöd och metoder som pedagogerna kan testa. Specialpedagogerna 

positionerar och konstruerar sig som de som vet. En del specialpedagoger uppmärksammar 

det paradoxala genom att påtala att specialpedagogen vet vilken metod som ska användas men 

att de inte får berätta det. I samtal antar specialpedagogerna att det är pedagogerna själva som 

ska komma fram till den lösning som finns på problemen. Även om specialpedagogerna sitter 

inne på metoder som skulle kunna vara lösningen ska detta inte läggas fram för att… 

Ann: Ja, för man vill ju se resultat och man vill, och det är därför den här fällan att komma med sina goda 

idéer är ju för man klarar inte av och sitta här och det inte händer någonting och jag har ju en massa bra saker 

som ni kan göra. Och det är jättejätte svårt.” 

/…/ 

Ja, och visst kan man kanske prova något så där och liksom det gick inte eller whatever. Vi provade lite, men 

det gick inte så. Det är väldigt svårt att överföra idéer. Det har jag verkligen lärt mig 
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Det är svårt att överföra idéer till pedagoger genom samtal och när det görs så faller det inte 

väl ut, ibland för att pedagogerna inte provar tillräckligt länge med de metoder som 

specialpedagogerna föreslår. I andra fall kan föreslagna åtgärder misslyckas för att det finns 

ett motstånd hos pedagogerna mot att ta till sig metoderna som specialpedagogerna föreslår. 

Ann: Men det man ser är ofta prövat för kort tid så man avfärdar saker ganska snabbt. Medans ofta måste 

man hålla på ett tag för att arbeta in någonting. Det tycker jag kan jag se som ett problem. ”Nä men vi har 

prövat allt.” 

Det mål som styrs av specialpedagogerna i samtalet är att skapa en möjlighet för pedagogerna 

att skapa sina egna lösningar. Ett tillfälle när pedagoger skapar egna lösningar kan 

symboliseras genom följande citat från ett av samtalen. 

Anders: Önskedrömmen skulle vara att det finns en resurs i gruppen under den tiden som namn är här. Dels 

för hennes framtida förmåga att liksom vara en del av gruppen och inte liksom vara den som aldrig får 

möjlighet att vara med för man känner ju att så kan det ju bli också  

Pedagogen Anders har inte som mål att få sig en metod till dels som han själv ska stå för, utan 

metoden som Anders tänker sig för att ändra på förutsättningarna för en elev är att eleven ska 

få en resurs i gruppen. Anders konstruerar sig själv som den som vet. Han tar över initiativet 

till att föreslå metoder för att hjälpa en elev och blir den som kommer med lösningen på det 

upplevda problemet hos eleven. Hans mål är inte att få en metod förmedlad utan fokus 

handlar om att övertyga specialpedagogen Lena om att den metod han föreslår är nödvändig. 

Specialpedagogen vill inte vara den som vet eftersom en sådan position skapar motvilja och 

motstånd mot processen. Specialpedagoger måste också hantera när pedagoger kommer med 

egna lösningar som inte innefattar att pedagogerna själva är delaktiga i åtgärderna. 

6.2.2 Materialtillhandahållare som uppgift 

Lina: vad är innehållet alltså hur ska vi utforma ämnet svenska till exempel i särskolan. Det är väldigt 

varierande. Det kan vara allt från himmel till jord. 

/…/ 

Har du något material i svenska, har du något material i engelska. Vad kan vi jobba med, dom vill liksom ha 

praktiskt så.  

Henrik: Mm 

Lina: Och det har inte jag riktigt.  

Henrik: Nej 
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Lina: På det sättet. Jag ser inte på mitt uppdrag som att ge dom material heller 

Henrik: Nej nej. 

Lina: Men dom, det är det den första frågan jag får. 

Arbetet som specialpedagog kan innebära att ställas inför uppfattningen att uppgiften ska vara 

att tillhandahålla eller anpassa material, vilket Lina diskuterar ovan. Lina menar att hon inte 

ser på sitt uppdrag som att åka runt på skolor och tillhandahålla pedagogerna material till den 

målgrupp som hon arbetar mot. Lina tänker inte på specialpedagogens roll som en 

materialtillhandahållare.  

Specialpedagogen Per menar att huruvida någon blir en person som sysslar med 

materialtillhandahållande beror på om specialpedagogen skapar sig som en sådan person. 

Per: Eh, så det tror jag faktiskt är ganska mycket vem man är. (paus). Om man blir rådgivande och har 

mycket böcker och spel och material och lämna ut. 

Metoddiskursen kännetecknas till viss del av att pedagogerna specifikt frågar efter material 

som en specialpedagog ska tillhandahålla för de elever som pedagogerna uppfattar inte når de 

mål som finns. Specialpedagogens roll konstrueras som förespråkare för en viss metod.  

Specialpedagogerna talar också om metoder och materials olika värde. Metoder kan bland 

annat handla om direkt feedback eller struktur för elever i klassrummet som behöver mycket 

sådan. Materialet och metoderna riktas mot elever som har svårt att lära sig räkna och skriva 

eller att skapa relationer till andra elever. I samtalen mellan specialpedagog och pedagog finns 

ett exempel specialpedagogen visade filmer från UR som en del av samtalet för att visa på hur 

pedagoger bland annat kan arbeta med värdegrundsfrågor i en klass. Samtalet skapas som ett 

sätt att förmedla material och metoder och konstruerar specialpedagogen som en person med 

vissa tillgängliga metoder. 

6.2.3 Den enkla metoden 

Inte alla metoddiskurser handlar om material. En hel del av det som identifierats i materialet 

genom analysen handlar om mer indirekta tillvägagångsätt och frågor som pedagoger har som 

är mer öppna: Vad tycker du vi ska göra? 

Lars: Vad tycker du vi ska göra med det här och det här säger dom. Då kommer dom och frågar okej ska vi 

lämna det eller ska vi inte lämna det? Ska vi vänta, eller inte vänta, sådana saker. Jag säger vi väntar, vi kör 

en månad till på det här sättet. 
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Specialpedagogen konstruerar sig själv som den som bestämmer på vilket sätt pedagogen ska 

arbeta med eleven. Pedagogen förväntar sig ett svar som ska avgöra hur hen ska förhålla sig 

till ett problem. 

Per beskriver på ett annat sätt hur han uppfattar det som positivt när pedagogerna kommer och 

ber om hjälp med att se vad det är de ska fokusera på och vad de ska göra. När pedagogerna 

ber om hjälp som uppfattas vara något mer än bara ett visst material så menar Per att han har 

ett bra utgångsläge för att skapa en bra handledningssituation.  

Per: det vanligaste är att man säger, vi räcker inte till. Kom och titta, vad är det vi ser, hur ska vi göra. (paus) 

då blir man så lycklig vet du när dom frågar så. 

Det finns ett tryck på enkla metoder och lösningar på olika problem där specialpedagogen 

konstrueras som en person som får en roll där hen ska ansvara för de elever som uppvisar 

problem i sin skolgång. Specialpedagog Ann menar att pedagogerna förväntar sig att hon ska 

komma med en lösning och i det samtal som spelats in tar en hel del tankar kring material och 

metoder plats. Ann betonar dock att det inte finns några snabba lösningar: 

Ann: Det är verkligen inte så och handledning är ingen quickfix heller. Utan det här handlar ju mycket om 

förhållningssätt och tänkande och… 

Handledning handlar inte om att hitta snabba lösningar, menar Ann, men det handlar om att 

skapa ett förhållningssätt som i sig kan ses som en fråga om hur jag ska göra något. Genom 

samtal ska pedagogen reflektera kring hur det går att skapa ett nytt sätt att vara och angripa 

problemet.  

6.2.4 Subjektspositioner i metoddiskursen  

I metoddiskursen finns många beskrivningar av specialpedagogen som den dugliga personen 

som sitter inne på ”rätt svar”, att de ”vet vad som ska göras”. Genom att diskutera sin egen 

duglighet gentemot pedagoger som specialpedagogerna samtalar med skapar 

specialpedagogerna en subjektsposition som överordnad. 

Specialpedagogernas kunskaper om lagar, förordningar och läroplaner skapar ett maktövertag 

gentemot pedagogerna som antas ha mindre kunskaper om dessa styrdokument i skolan. På 

detta sätt konstrueras pedagogerna som mindre kunniga. 

Specialpedagogerna skulle kunna vara personer som kommer med material till pedagogerna 

och på så sätt gå dem till viljes. Att motsätta sig denna arbetsuppgift skapar en 

subjektsposition i samtalet där en persons yrkeskategori blir synlig. Det finns i talet om 
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metoder i materialet en misstro till det som pedagogerna upplever som svårt eller som 

elevernas problem. Om en pedagog vill att en person ska utredas för ADHD, menar till 

exempel en specialpedagog att detta inte är lösningen. Det blir en maktkamp kring frågor som 

har med metod att göra och i denna positionering framställer sig specialpedagogerna som de 

med mer faktakunskaper och erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd. För pedagogerna 

innebär det att de konstrueras som personer långt ifrån beslutsfattande och som personer utan 

makt att påverka sin arbetssituation.  

6.3 Positioneringsdiskursen 

När positionering diskuteras konstrueras antaganden om att det finns en person som har rätt 

och en annan som har fel. Det sker en förhandling om rätten att vara den person som 

bestämmer vad som är rätt och fel och som skapar lösningar. Den personen som skapas som 

den som har fel kan korrigeras av personen som äger makten över samtalet. Att skapa en 

överordnad position som specialpedagog kan kopplas till att ha mer utbildning än andra 

pedagoger kring de elever som är i behov av särskilt stöd. Samtidigt med en överordnad 

position skapas även ansvar för dessa individer. De pedagoger som specialpedagogen 

konstruerar som personer i behov att ändra en del beteenden blir specialpedagogernas ansvar. 

Positioneringsdiskursen tar här först utgångspunkt i Lenas beskrivning av hur hon skapar 

förutsättningar för pedagoger att ändra sig, men att det är en konst att genomföra detta:  

Lena: Ja. Jag försöker ju göra det på ett trevligt sätt. Så jag sågar dom ju inte vid fotknölarna. 

Specialpedagogerna förhåller sig till ett antaget maktövertag genom att försöka utveckla 

pedagogerna utan att kritisera dem för mycket. Specialpedagogerna konstruerar sig med makt 

att se vad som är rätt respektive fel och tar sig rätten att påpeka detta för pedagogerna. Makt 

skapas genom hur specialpedagogerna framlägger de synpunkter som de har på pedagoger 

som söker hjälp i samtal. Specialpedagog Lenas citat ovan visar på den position som 

specialpedagoger kan uppleva sig ha och som kännetecknas av rätten att kritisera eller 

berömma. 

Hur handledning/konsultation uppfattas av pedagogerna kan kopplas till hur pedagogerna 

uppfattar syftet med denna. Specialpedagogerna diskuterar hur detta står i relation till deras 

chefers önskan att de ska handleda pedagoger för att det ska bli bättre verksamhet. Detta är en 

sorts tvingande verksamhet som styrs av en chef och kan för pedagoger uppfattas som ett 

straff. Specialpedagogen Ann diskuterar två olika sätt på vilka handledning kan uppfattas och 

konstrueras, nämligen som straff eller förmån. 
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Ann: Det är ju väldigt olika hur lärare uppfattar det här med handledning. En del kan ju se det som att det är 

som ett nederlag att jag måste få handledning. Jag är en dåligt lärare, medans andra ser det som en förmån att 

få handledning. Och jag ser det ju som en förmån. Jag vill ju sälja det som en förmån och jag ser det själv så 

när jag går på min handledning. En enorm förmån att få prata om det som är mitt och det jag står i, och min 

levda värld. 

Ifall handledning/konsultation kan uppfattas som straff som ordineras av en pedagogs chef får 

utföraren av straffet, i dessa fall specialpedagogen, en maktposition som blir svår att hantera. 

Per undrar hur de som deltar ska se på specialpedagogen i dessa samtal, hur de konstrueras i 

relation till att vara straffutförare. Skapas specialpedagogen som chefens förlängda arm eller 

som en del i arbetet kring elever som pedagogerna har förtroende för? Hur är 

specialpedagogen om hen är chefens förlängda arm respektive den som förespråkar utsatta 

elever i alla lägen? Dessa olika positioner skapar olika förutsättningar för att vara en 

maktutövare som specialpedagog.  

6.3.1 Makt i samtalssituationer 

Pedagogernas makt i samtalen handlar om den information som delges eller hålls inne med. 

Specialpedagogens makt ligger dels i möjligheten att föra samtal på arbetsplatser mellan 

kollegor vidare till pedagogernas chefer och dels i att specialpedagogen är den som 

pedagogerna ska blotta sina bekymmer för. Ifall pedagogerna inte visar sig vara villiga att 

delta i samtal gäller det att specialpedagogen uppfattar att hen har rätt att hantera 

pedagogernas utveckling. 

Lars: Och då har man ju också hamnat i situationer. Det är ju svårt där för samtidigt kan ju inte jag 

berä…vara arbetsledande. 

Specialpedagogen Lars beskriver här detta dilemma. Samtidigt som han uppfattar att han ska 

vara den som hanterar pedagogernas utveckling är Lars inte den som ska arbetsleda 

pedagogerna.  

En anledning till att Per inte vill utöva makt i samtalen är att han antar att det inte kommer 

kunna leda till något resultat. Per antar att ifall specialpedagoger utövar makt så skapar det ett 

sämre utgångsläge för samtalen, eller ”det är lite kört”: 

Per: För om jag kör över för att jag har ett mål med handledningen då har jag ju visat min makt. Då är det lite 

kört. Då kommer det inte att bli något resultat. 

I samtal hamnar specialpedagogen ibland i konflikter mellan individer. När det sker kan 

specialpedagogen få som uppgift att konstruera möjligheter så att pedagogerna kan samarbeta. 
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För att kunna göra detta är det lämpligt att specialpedagogen skapar sin roll utifrån att hen har 

rätt att arbeta med dessa svårigheter. Specialpedagogen Lena beskriver hur hon i ett arbete i 

en konfliktfylld grupp arbetade med att hantera de skillnader som fanns i gruppen genom att 

undersöka pedagogernas utgångspunkt och genom det skapa förståelse och möjligheter att 

samarbeta: 

Lena: Och det gör ju det att dom får syn på det här svåra. Varför blir det så bråkigt när vi ska samarbeta kring 

det här? Varför tycker vi så himla olika? Vi är ju ändå pedagoger tänker vi och så är vi en barnskötare och en 

förskollärare, ja. Och dom är också pedagoger, men man har olika med sig. Och då blev det väldigt synligt 

och då utifrån det så kan man ju försöka se att man får en gemensam grund. Vad är det rådande idag? Vad 

säger spädbarnsforskningen? 

Lena väljer att referera till en annan maktfaktor i samtalet. Att utgå från fakta, lagar och 

förordningar gör att specialpedagogerna positionerar sig som maktutövare. Specialpedagog 

Lina visar på citatet nedan hur det ur en maktposition är viktigt att utgå från fakta och inte 

från antaganden eller känslor. 

Lina: Jag tror ju att prata på ett professionellt sätt känns det som. Alltså det är min väg att jag är väl förtrogen 

med skollag och styrdokument och det känns som att (paus) ja. Jag tror att det är en väg in så. Kunskap tror 

jag, dels ibland har jag med mig psykologerna ut och så resonerar vi utifrån dom psykologutredningar som 

finns. Typ att det här är den här elevens styrkor, men det här visar det sig också att han har lite svårare med. 

Man kan hålla det, man håller det utifrån det man vet. Eh utifrån, ja fakta om man säger så 

Talet om fakta positionerar specialpedagogen sig som en person som sitter inne på sanningar 

om hur elever är och varför. Genom att prata om svårigheter och i termer som signalerar 

kunskap skapas en maktposition. Specialpedagogen Lena visar i citatet från ett av samtalen 

mellan specialpedagog och pedagog nedan hur hon kan bedöma en elevs svårigheter. Hon 

positionerar sig som en person som vet och kan förmedla hur det ligger till och sanning 

skapas i samtalet genom att Anders håller med och är igenkännande. I samtalet har Lena 

positionerat sig som en person som förklarar för den andra. Parterna konstruerar en gemensam 

syn på svårigheter.  

Lena: Och det är ju ganska stor spännvidd. 

Anders: ja verkligen 

Lena: så du förstår ju och ja. Då kanske man ser mer. Det är ju därför som man har. Det är ju svårare på 

något sätt att göra utvecklingsbedömningar på små barn eftersom dom måste ju få väldigt lång tid på sig och 

det är ju en förklaring till att varför blir man så trött som förskolepedagog om man nu blir det. Alltså, man får 

ju hålla på väldigt mycket med dom här och man ser ju kanske inte något resultat och sen blir det ju också att, 

jamen, det blir även fast att vi gör det här, så blir det ju ändå inte 
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Anders: nej 

Lena: för då har ju dom andra tagit det klivet.  

Anders: Ja precis 

Lena: Och då blir det så då får man förklaringen till. Men man måste ju ändå kämpa på så. 

Anders: Ja jo, visst är det så.  

Specialpedagogen Lena är i samtalet en person som har tankar kring hur verksamheten 

fungerar och pedagogen svarar jakande och på så sätt väger Lenas tankar tungt i 

sammanhanget.  

Det framgår genom citatet nedan hur specialpedagogen Ann konstruerar makt genom att talet 

präglas av en bestämdhet där det inte är förhandlingsbart genom formuleringar som ”man kan 

inte göra sig av med alla barn”:  

Ann: Ja, och jag tänker också så där man kan ju inte göra sig av med alla barn. 

Kim: Nej 

Ann: Liksom från en skola bara för att det blir konflikter. 

Kim: Ja 

Ann: Alla  

Kim: Ja 

Ann: Har ju sitt och jobba på. 

Kim: Ja visst 

Ann: Så att säga va. 

Specialpedagoger positionerar sig som maktutövare gentemot pedagoger genom det sätt som 

de talar. Detta riskerar leda till att specialpedagogerna stöter på motstånd eftersom de inte 

alltid kommer att mötas av pedagoger som tycker som dem. 

6.3.2. Att bli ifrågasatt 

Specialpedagoger som arbetar med pedagoger i samtal riskerar att bli ifrågasatta. Att besitta 

överordnad position som att vara specialpedagog, men även samtalsledare, öppnar för att 

ifrågasättas. 

Att bli ifrågasatt kan innebära att pedagogerna som specialpedagogerna samtalar med inte tror 

att specialpedagogerna vet vad det är som ska diskuteras och därför vill att de ska komma och 

se verksamheten. Pedagogerna skapar tvivel och ifrågasättande. 
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Lina: Dom tror inte att jag, eftersom jag inte jobbar i verksamheten så tror dom inte heller att jag förstår vad 

det handlar om.  

Att vara i verksamheten och observera är enligt specialpedagogerna vad pedagogerna 

efterfrågar, även om de har handledning /konsultation. Pedagogerna beskrivs inte lita på sina 

egna iakttagelser, eller förväntar sig att specialpedagogerna ska se något pedagogerna missar, 

eller bekräfta det de berättar. Pedagogerna konstrueras av specialpedagogerna som 

behövande. 

Lena: Eh om man säger att man bara har handledning ut mot verksamheten till pedagoger och eh så är dom 

inte alltid nöjda med det utan man vill på nått sätt att någon annan människa ska se samma sak som jag ser 

ute i verksamheten. Och det är spännande för det blir inte så att man ser samma som den personen som. Det 

blir ofta att man ser flera olika saker. Och det säger jag till dom också att jag tittar inte bara specifikt på det 

barnet som ni tycker att det är lite svårt med. Utan jag tittar på miljön och jag tittar på hur ni gör så. Och då 

tycker dom att det blir lite pirrigt. 

Pedagogernas upplevelse av att det är pirrigt att bli iakttagen ger uttryck för en 

maktpositionering. Så även upplevelsen av att behöva någon annan som ser verksamheten och 

den som iakttar skapas som en auktoritet. Det är lätt att likna observationerna som 

pedagogerna efterfrågar vid en inspektion. Dock är det inte ovanligt att pedagogerna vill att 

specialpedagogerna ska fokusera på eleven som upplevs som problemet och också vara en 

auktoritet i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Den skapade överordnade positionen 

innebär att specialpedagogen är experten. 

Ann: Ehm sen kan det ju vara att man fortfarande är där och besöker klassen som man ser. Och men eh det 

finns ju en grej i det där också tänker jag att besö… för många vill ska ni inte komma och titta då så att ni ser 

hur eländigt vi har det. Och det är sätt och då ser ju vi ännu en massa mer saker. När man kommer och tittar 

så ser man mycket mer än vad de vill att man ska se. Och det är ju inte alltid så kul. Hoho, och då är det 

egentligen bättre… 

Specialpedagogen Ann menar att under observationer vill pedagogerna att specialpedagogen 

ska se eleverna, men att hon ser en massa saker i den pedagogiska verksamheten som kan leda 

till att problem uppstår, men som inte direkt kan tillskrivas eleverna. Hon konstruerar 

pedagogerna som medbärare av problemen: 

Ann: Plus att jag ser det att du gjorde ju så här dututudö och så va. Och jag ser att barnet det är det inte så 

mycket fel på. Men du har mycket du behöver jobba med. Och så är det ofta. Humhum. Men det vill inte 

personen i fråga höra 
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Att pedagogerna inte vill höra vad det är som framkommer i observationen blir ett uttryck för 

att motsätta sig den makt som specialpedagogen tar i förfarandet kring observationer. Som 

individer har pedagogerna alltid makten att motsätta sig. 

6.3.3 Specialpedagogernas tankar om pedagogerna 

I samtal skapas pedagoger på olika sätt. En del av de pedagoger som specialpedagogerna 

möter konstruerar specialpedagogerna som onåbara. Detta sker när specialpedagogerna talar 

om hur de inte når fram till en del pedagoger. Specialpedagogerna talar om detta som att det 

har att göra med att de inte kan skapa relationer med alla. En av specialpedagogerna talar om 

att personkemin inte kan fungera med alla och att det därför finns ett naturligt bortfall av 

pedagoger som de inte kan förväntas nå. 

Lars: Vissa ber ju aldrig om hjälp. Vissa ber om hjälp med allt.  

Lars positionerar sig genom att beskriva sin bristande möjlighet att påverka hur vissa 

pedagoger beter sig beroende på i vilken utsträckning de söker hjälp. Specialpedagog Per talar 

om samma fenomen genom att exemplifiera med att han inte kan förväntas nå alla. Han menar 

att det finns ett bortfall på tjugofem procent och att även om en del alltid är med så fastnar 

inte det som de pratar om. Här konstrueras en del av pedagogerna som omöjliga att nå eller 

svåra att lära något. 

Det skapas en distans i diskursen gentemot vissa pedagoger. Specialpedagogen Lars visar på 

deras brist på förtrogenhet med vissa delar av arbetet. Lars talar också om pedagogernas 

distans till hur arbetet med särskilt stöd ska genomföras. 

Lars: Jag tror att de känner sig ganska desperata i vissa fall. Tror att de känner sig långt ifrån beslutande. Det 

tror jag är. För det är ju ändå dom kan ju inte bestämma stödet. Eftersom det har blivit så att allt har 

fokuserats vid specialpedagogerna. För att för att få ett utvärderingsbart åtgärdsprogram. Så om dom skriver 

ett åtgärdsprogram men inte har koll över resurserna så är det ju bara riva. 

Positioneringsdiskursen skapas genom att specialpedagogen kan hålla sin position som expert 

samtidigt som hen bör vara inkännande och ge bekräftelse. Lina beskriver denna dubbla 

positionering: 

Lina: Det gör jag. Så det är en svår avgörning för ibland känns det som att (paus) jag kan ju tycka att vissa 

skolor jobbar väldigt framgångsrikt och vissa skolor behöver väldigt mycket hjälp. Eller tänker helt, tänker 

inte utifrån barnets bästa och då kan ju jag komma ut ibland och kanske hm (suck) (paus). Ja jag måste ju 

ändå alltså det är en balansgång mellan att ta fram pekpinnen liksom det vill jag ju inte heller göra utan…. 
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Det konstrueras och talas om en viss ambivalens mot den makt som skapas i rollen som 

specialpedagog. Specialpedagogerna positionerar sig i pedagogernas tjänst samtidigt som de 

har ett behov av att uttrycka sina kunskaper och lösningar på vissa problem som innebär att 

pedagogerna ska ändra på sig. Det är den balansgången Lina beskriver. 

6.3.4 Subjektspositioner i positioneringsdiskursen  

I inspelade samtal mellan specialpedagoger och pedagoger konstrueras det som 

specialpedagogerna säger som självklarheter. De benämner de fakta som de använder med 

hjälp av orden ”det är ju så här”, ”säger man ju”, ”grejen är den” eller ”vi vet ju att”. 

Specialpedagogen framställer sig själv som auktoritet och i en subjektsposition som 

överordnad genom att skapa sig själv som en person som vet mer, har rätten att bestämma vad 

som är rätt och fel och har tät kontakt med pedagogernas chef och andra auktoriteter som 

psykologer eller vårdinrättningar. Genom att referera till andra yrkeskategorier höjer 

specialpedagogen sin egen position till att närma sig andra auktoriteter som psykologer och 

chefer. 

Det konstrueras en motståndsposition mot specialpedagogerna hos vissa pedagoger. Vissa 

pedagoger utmanar specialpedagogernas subjektsposition som överordnad genom att i 

samtalet ifrågasätta och genom att komma med förslag på lösningar som de argumenterar 

starkt för, bland annat efterfrågas resurser eller utredningar. I dessa situationer är pedagogerna 

personer som har kontroll över vad som kan väntas vara rimliga lösningar på problem som de 

upplever i vardagen. I ifrågasättandet av specialpedagogerna skapas en förhandling av de 

överordnade och underordnade subjektspositionerna där prestige finns att vinna eller förlora.  

En del specialpedagoger talar om pedagoger som mindre kunniga, med personliga problem 

och liten potential att utvecklas. I tal om pedagogerna skapar specialpedagogerna sig själva 

som tillhörande en överordnad subjektsposition inom positioneringsdiskursens förhandling 

om att vara överordnad eller underordnad. 
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7. Diskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka diskurser som konstrueras i 

handledning/konsultation och i specialpedagogers samtal om dessa fenomen. 

Specialpedagogerna och pedagogerna skapar sig själva och varandra i möten i 

handledning/konsultation. Specialpedagogerna skapar sig själva i hur de talar om 

handledning/konsultation. Jag kommer nedan att diskutera vilka implikationer olika faktorer i 

diskurserna kan få på arbetet som specialpedagog. 

7.1 Specialpedagogens positionering 

Specialpedagogerna i studien menar att de kan metoder och förhållningssätt som pedagoger 

behöver för att vara bra pedagoger. Det kan ses i ljuset av det konsultativa samtalet som 

Sundqvist (2011) menar har fokus på den tredje parten som handledningen/konsultationen 

avser att behandla. Resultaten i studien ställer frågor kring hur specialpedagoger ska arbeta 

med efterfrågan på expertis. I resultatet framkommer konstruktioner av specialpedagoger som 

experter. De samtal som specialpedagoger leder syftar till att förmedla specialpedagogisk 

kunskap och verkar föreskrivande. Att ett samtal är föreskrivande innebär att det är som ett 

recept som måste följas. Ett föreskrivande samtal syftar till att en pedagog ska ta till sig vissa 

givna arbetssätt och sedan göra arbetssätten till sina egna. För att det ska vara möjligt måste 

pedagogerna underställa sig och acceptera den makt som specialpedagogerna har. 

Specialpedagogerna vill att deras samtal ska bygga på samarbete och reflektion vilket inte 

innefattar samma överordnade position eftersom dessa samtalstyper är icke-föreskrivande. 

Specialpedagogerna måste förhålla sig till och göra medvetna val kring den makt som 

kommer med att positionera sig som överordnad, vilket studien har visat att de gör. 

Specialpedagogerna uttrycker detta som att de inte är arbetsledande eller att de måste välja att 

antingen vara chefens högra hand eller förtroliga med pedagogerna. I studien har jag tidigare 

refererat till två olika typer av makt: personlig makt och positionsmakt. Den personliga 

makten kännetecknas av egenskaper som expertis och att man kan leda de som blir 

handledda/konsulterade (Näslund, 2007).   

Positionsmakt uttrycks genom att en specialpedagog använder sig av en makt som kan både 

döma och straffa den som deltar i handledningen/konsultationen (Näslund, 2007). Makten 

finns i den position som specialpedagogen innehar. I min studie menar specialpedagoger att 

det inte är gynnsamt att använda sig av positionsmakt. En av specialpedagogerna beskrev det 

som en balansgång. Positionering skapar problem som specialpedagoger måste ta ställning 
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till. Är specialpedagogen chefens högra hand, elevens försvarsadvokat eller på pedagogernas 

sida? Specialpedagogernas roll kan framställas utifrån dessa tre olika utgångspunkter och hur 

de kommer att agera i mötet med pedagoger kommer skilja sig åt beroende av vilken position 

de utgår ifrån. De olika rollerna kan ses på två sätt, (1) att specialpedagoger har möjligheter 

att konstruera sin roll olika utifrån de behov som de upplever, eller (2) att det tyder på att 

specialpedagogers arbetssituation har en oklar och otydlig grund att stå på. Den frihet som de 

olika utgångspunkterna innebär kan också vara en svaghet i hur specialpedagogik uppfattas av 

verksamma i skolan.  

I samtal skapar specialpedagogerna och pedagogerna sina egna och varandras positioner. 

Specialpedagogerna skapar pedagogerna som underordnade subjekt genom att använda sig av 

maktbegrepp. Att göra detta tyder på att specialpedagogerna vill skapa sig en personlig makt 

som medför att pedagogerna följer deras åtgärder. Det kan vara nödvändigt för att komma in 

som ledare i skolan, där positionering och makt ständigt är närvarande. Pedagogerna beskrivs 

delvis på samma sätt som elever och det som specialpedagogerna tror fungerar är om 

pedagogerna är delaktiga i lösningarna, även om det ibland beskrivs som omöjligt. För att 

komma in med förändringsarbete i skolan krävs det att specialpedagoger har en maktposition 

och att de tas på allvar. På så vis kan den överordnade positioneringen vara en naturlig del i 

specialpedagogers arbete och vikten av att specialpedagoger kan skapa sig en personlig makt i 

sitt yrkesutövande är viktigt ifall de ska verka för förändring. 

Att konstruera och konstrueras som någon som vet, som sitter på definitiv kunskap, är 

möjligen nödvändigt för specialpedagogerna för att urskilja sig från de andra pedagogerna. 

Den vidareutbildning som specialpedagogerna har genomgått och att de andra uppdrag inom 

skolan som specialpedagoger får gör att de får en viss distans till andra pedagoger. Distans 

skapas också genom att gå från den mer elevfokuserade enskilda undervisningen mot att 

genomföra handledning/konsultation (Backlund, 2007, Malmgren Hansen, 2002 & Sundqvist, 

2012). Malmgren Hansen (2002), Sahlin (2005) och Sundqvist (2012) menar att det som 

pedagoger förväntar sig av specialpedagoger är i stor utsträckning att de ska arbeta enskilt 

med elever. Denna fördelning av specialpedagogens arbete mot enskilda elever motverkas av 

specialpedagoger som arbetar för att få genomföra handledning/konsultation. I viss mån kan 

det ses som att specialpedagogerna vill ta makten över sina arbetssätt och rör sig från 

individnivå till gruppnivå i arbetssättet. 
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7.2 Handledning, konsultation eller kvalificerade samtal? 

I mitt arbete har jag valt att använda mig av begreppen handledning och konsultation. Att jag 

skriver begreppen handledning och konsultation sammanskrivet motiverar jag med att de 

samtal som genomförs av specialpedagoger inte alltid kan definieras varken som handledning 

eller konsultation. De likheter som finns mellan processerna i konsultation och handledning 

gör det också svårt att definiera samtalen som specialpedagoger använder sig av som antingen 

konsultation eller handledning (Hylander, 1995). Jag anser att det blir tydligt att dessa 

begrepp måste definieras innan samtalet börjar och att parterna i samtalet bör vara överens om 

vad det är för sorts samtal de ska ha innan det startar. Min inställning är att begreppen 

handledning och konsultation ska användas sparsamt och endast när det är säkert att det är 

just handledning eller konsultation det gäller och inte rådgivning eller vägledning som skulle 

kunna vara två andra processer som specialpedagoger använder som arbetssätt. 

Bladini (2004) menar att specialpedagogers samtal i officiella dokument som 

examensordningen för specialpedagoger har gått från att uttryckas som handledande till att de 

ska vara kvalificerade samtalspartners. Att specialpedagoger ska vara samtalspartners, som 

det står i examensordningen (SFS 2007:638), minskar risken att använda begreppen 

handledning och konsultation på fel sätt. 

I Sundqvists (2012) begrepp det konsultativa samtalet som diskuteras ovan, finns en 

inneboende motsättning när ordet konsultation ingår.  Konsultationssamtal kan inte vara 

föreskrivande och är av samarbeteskaraktär (Hylander, 1995). Att ordet används av två 

personer i så skilda betydelser får gestalta svårigheten att studera dessa fenomen som i 

litteratur kan betyda helt motsatta saker. I min studie blir det tydligt att jag inte kan säga att 

alla de specialpedagoger som jag intervjuat sysslar med handledning och/eller konsultation 

eftersom dessa begrepp har olika innebörder för olika specialpedagoger.   

Det är i samtalen mellan specialpedagog och pedagog, och i intervjuerna som jag gjort, svårt 

att hitta huruvida samtalet är handledning eller konsultation och pedagogerna har i sig ingen 

samstämmighet i vad begreppet handledning betyder. Ett problem som uppstår när begreppet 

handledning inte är definierat är att specialpedagoger säger sig genomföra handledning och att 

det är ett arbetsverktyg som de använder. Specialpedagoger säger att de arbetar med 

handledning, och ibland konsultation, utan att vara utbildad i varken handledning eller 

konsultation då examensordningen inte skriver att det är något som specialpedagoger ska 
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kunna. Både Hylander (1995) och Bladini (2004) menar att det är viktigt hur vi beskriver 

handledning och/eller konsultation på korrekt sätt när det genomförs.  

Handledning och konsultation som jag tidigare diskuterat begreppen har väsentliga skillnader 

i utförande. Handledning är ett vidare begrepp som kan ske på frivillig eller obligatorisk basis. 

Konsultation är alltid frivilligt och en jämlik process där olika yrkeskategorier som psykolog 

och pedagog möts. I mitt material framkommer inte att specialpedagoger och pedagog alltid 

är jämlika i arbetet, utan snarare att det finns processer i och om samtal med pedagoger där 

det är viktigt att positionera sig som på överordnad subjektposition. Vid konsultation 

diskuteras en avgränsad del av den hjälpsökandes yrkesliv Handledning kan fokusera hela 

yrkeslivet riktar sig mot pedagogiska frågor och förutsättningar för yrket, där även delar 

ingår. I min studie utgår specialpedagogerna ifrån elever som har svårigheter för att diskutera 

pedagogernas yrkesliv. I studien framgår också att det är specialpedagogerna som ofta 

avslutar samtalet.  

I examensordningen står det att specialpedagoger ska vara kvalificerade samtalspartners (SFS 

2007:638) och detta är upp till varje specialpedagog att tolka vilket gör att de professionella 

samtal som specialpedagoger använder sig av skiljer sig åt. Jag kan i min studie se att 

specialpedagogerna diskuterar och genomför samtal på olika sätt. I min analys har det 

framkommit diskurser som visar hur specialpedagoger försöker leda pedagogerna för att 

utvecklas i sin yrkesroll. Specialpedagogerna använder sig av positionering för att få vara en 

legitim makt i positioneringen till pedagogerna, ge bekräftelse till pedagogerna och/eller 

tillhandahålla material och metoder för att pedagogerna ska utvecklas. Detta behöver dock 

inte innebära att de genomför handledning eller konsultation enligt de distinktioner som jag 

använder i min studie.  

Handledning och konsultation skiljer sig åt som processer där handledning är ett mer 

övergripande begrepp som kan ske under tvingande former (Hylander, 1995). I vissa fall kan 

handledning/konsultation ses som ett straff ordinerat av chefen och specialpedagogen får en 

position som utförare av ett straff. Att få ett straff är ett underkännande av hur pedagoger är 

som personer, eftersom det ofta handlar om person och inte handling. 

7.3 Bekräftande av pedagoger 

Inom bekräftelsediskursen konstrueras specialpedagogens subjektsposition som den som har 

rätten att ge bekräftelse till pedagogerna när de efterfrågar detta. Pedagogerna vill bli sedda 

och få kommentarer på sitt sätt att vara, möta elever och hur de ska arbeta med fenomen som 
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de upplever som svåra att möta. Det ställer krav på specialpedagogens personliga egenskaper. 

I bekräftelsediskursen framställer specialpedagogerna problemen som finns i skolan som 

problem med pedagogerna. Specialpedagogerna fokuserar på att lyfta de pedagoger som de 

samtalar med. Ett sätt att göra det är genom att bekräfta en person och inte en handling. 

När specialpedagogerna talar om pedagoger diskuterar de ofta hur pedagogerna är, i mötet 

med elever osv. Pedagogerna definieras inte efter sitt yrkeskunnande och det pedagogiska 

yrkesspråket är inte närvarande. Colnerud & Granström (2002) menar att ett problem med att 

pedagoger inte har ett utvecklat yrkesspråk är att de använder sig själva som personer i sitt 

yrke och inte kan särskilja sig själva från det som de gör. På så vis kan pedagoger inte skydda 

sin person eller skilja på huruvida det är de själva som personer som behöver förändras eller 

sättet på vilket de utför sitt jobb. Att få bekräftelse handlar i viss utsträckning om att ge 

bekräftelse på hur en person är, istället för hur en individ agerar i sin yrkesroll. Detta visar sig 

i studien när pedagogerna frågar om hur de är och har frågor om de är bra eller inte.  

7.4 Dilemman 

I studien har jag visat hur specialpedagoger positionerar sig som överordnade pedagoger. 

Denna positionering fyller en viktig funktion i deras arbetssituation. Specialpedagogerna 

distanserar sig från pedagogerna. Det skapar dock ett dilemma då specialpedagogernas 

relation med pedagogerna ska vara jämlik för att kunna genomföra det som de själva menar är 

bra samtal. Hur specialpedagogerna positionerar sig får avgörande betydelse när de 

konstrueras av pedagoger och huruvida pedagogerna kommer möta specialpedagogerna med 

motstånd. Om specialpedagogerna använder positionsmakt är det mer troligt att de möts av 

motstånd från dem som de försöker leda i samtalet (Näslund, 2007) 

Ett annat dilemma visar sig i paradoxen att veta, men inte alltid få berätta om det som de vet. 

När specialpedagoger skapar sig själva som de som vet skapar de ett dilemma eftersom de 

inte vill vara personer som tillhandahåller material eller kommer med metoder för hur man 

ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna vill inte berätta hur 

pedagogerna ska göra samtidigt som de menar att de vet hur man ska göra. Att 

specialpedagoger uppfattar sig själva som de som vet skapar pedagoger och specialpedagoger 

som ojämlika. Ett sätt att skapa sig själv som bättre vetande är genom att agera som elevens 

försvarsadvokat (Bladini, 2004).  Specialpedagoger som yrkesgrupp har en oklar grund att stå 

på, både för pedagoger, men också för sig själva, vilket visar sig i hur de pratar om 
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konsultation/handledning och som skapar en osäkerhet i yrkesbenämningen specialpedagog
2
 

som för inte länge sedan stod inför att bli helt borttaget som yrkesexamen, men nu beslutats 

ska vara kvar. 

Specialpedagogerna skapar i samtalet en uppfattning att de vill ha samtal av 

samarbeteskaraktär, eller reflekterande karaktär. Sundqvist (2012) använder sig av termen det 

samarbetande samtalet som kännetecknas av att både specialpedagog/lärare och andra 

pedagoger samarbetar och bidrar med olika kompetenser i samtalet. I detta samtal är parterna 

lagkamrater. Det samarbetande samtalet kan glida från elevfokus till utbildningskontext. Det 

reflekterande samtalet har fokus på att prata om yrket i stora penseldrag utan elevfokus eller 

kunskapsförmedling. I metoddiskursen vill specialpedagogen gärna närma sig det samarbets- 

och reflekterande samtalet och styra pedagogerna bort från att vilja ha det som Sundqvist 

(2012) kallar det konsultativa samtalet. 

Att specialpedagogerna vill möta pedagogerna i samtal av samarbeteskaraktär visar sig genom 

hur de pratar om att de vill att pedagogerna ska komma fram till sina egna lösningar, hur de 

inte vill mästra pedagogerna och att det tar tid att komma fram till förändring. Det skapar 

också en viss frustration eftersom specialpedagogerna konstruerar sig själva som någon som 

vet. Samtidigt som de vill ha pedagogerna i samtal av samarbetes- och reflekterandekaraktär 

så sitter de på svar över hur pedagoger bör arbeta. Att både sitta på svaret och försöka lägga 

orden i munnen på pedagogerna motsätter funktionen att verka för samarbete. Dilemmat att 

vara i samtal där specialpedagogisk kunskap förmedlas och som verkar föreskrivande ställs 

mot önskan att genom samtal av samarbetes- eller reflekterandekaraktär verka för 

förändringar.  

Om specialpedagogerna på riktigt vill nå förändring kring hur pedagogerna handlar måste de 

också lära sig att lita på pedagogernas kompetens och styra handledning/konsultation mer mot 

en process som bygger på jämlikhet, vilket Tysinger, Tysinger & Diamanduros (2009) visat är 

det enda som leder till resultat. Specialpedagogerna som ska leda det pedagogiska samtalet 

kan inte utgå ifrån att de redan vet vad pedagogerna ska komma fram till. Samtalet måste 

bygga på samarbete och reflektion och denna grund för samtalet måste vara tydligt för båda 

parter redan vid starten av samtalet. 

                                                           
2
 se Björck-Åkesson & Nilhom, 2007  
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7.5 Förslag på användning av studien och vidare studier 

Resultaten av min studie kan användas av specialpedagoger kring tankar om sin yrkesroll och 

kring behovet av att definiera samtal och sin egen roll i samtalen. Studien, och framtida 

studier kan ge implikationer för behovet av att definiera sin egen roll i arbetet på en skola och 

i hur man möter pedagoger och elever i skolan. Specialpedagoger som verkar för förändring i 

skolan kan med hjälp av studien fundera på hur, vad och varför något eller någon ska 

förändras. 

I min studie har jag dels undersökt samtal som leds av specialpedagoger och samtal med 

specialpedagoger om handledning/konsultation. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka hur handledning/konsultation uppfattas av rektorer och chefer som metoder i 

skolan. Det skulle också vara intressant att vidare undersöka vad som sker i samtal som 

specialpedagoger leder eller ställs inför med ett större urval av inspelade samtal mellan 

specialpedagog och pedagog. För att stärka specialpedagogernas yrkesroll vore det också 

intressant att närmare studera förutsättningarna som specialpedagoger i olika befattningar har 

att utföra samtal som handledning/konsultation. 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur pedagoger uppfattar att vara i 

handledning/konsultation som genomförs av specialpedagoger. En annan intressant studie 

skulle vara hur specialpedagoger uppfattar att de är kvalificerade samtalspartners och hur de 

skulle beskriva professionella samtal. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

 

Bäste Specialpedagog! 

 

Jag kontaktar dig eftersom jag är på väg att skriva examensarbete inom min 

specialpedagogutbildning vid Linköpings Universitet.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka talet om skolan vid tillfällen då konsultation sker mellan 

specialpedagog och lärare Konsultation och handledning i skolan är viktiga redskap för att 

kunna förändra för elever i behov av särskilt stöd och är något som är relativt outforskat när 

specialpedagoger i skolan är konsultander/handledare och är därför angeläget att undersöka. 

Uppsatsens urval är riktat mot specialpedagoger som arbetar inom en central elevhälsa och 

som har som arbetsuppgift att genomföra konsultation (och/eller handledning). Jag har som 

förhoppning att detta kan leda till spännande reflektioner och lärande om konsultation.  

 

I denna uppsats har jag en önskan om att dels få spela in ett 

konsultations/handledningstillfälle, dels få genomföra en intervju med er som leder detta 

tillfälle. Tidsåtgången för intervjun väntas bli ca en timme. 

 

Alla namn på personer, skolor och kommuner kommer att anonymiseras. Min handledare är 

Karin Forslund Frykedal på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 

Universitet. 

 

Jag hoppas verkligen att du kan vara intresserade av denna studie! Maila gärna tillbaka och 

säg ifall ni vill/kan delta eller inte. Jag kommer att kontakta dig via telefon ungefär om en 

vecka för att höra dina tankar om deltagande.  

 

Med vänlig hälsning – Henrik Lindqvist 

 

 

 

Henrik Lindqvist 

henli316@student.liu.se 

0768-979690 

 

Karin Forslund Frykedal 

karin.forslund.frykedal@liu.se 

013-28 56 18 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledning 

 Grundutbildning 

 År som specialpedagog 

 Särskilt intresseområde/inriktning 

Handledning/Konsultation 

1. Hur skulle du beskriva vad handledning/konsultation är? 

 Fokus 

 Initiativ 

 Efterfrågan 

2. Hur skulle du beskriva handledning/ konsultation som du bedriver? 

 Ansvar 

 Delaktighet 

 Expertis 

 Lösningar/motstånd 

 Avslut 

3. Berätta om dina erfarenheter där handledning/konsultation har varit 

uppskattat? 

 Effekt 

 Ansvar för lösningen 

 Hur det kommer barnet/eleven till del 

 Makt 

4. Hur skulle du beskriva att handledning/konsultation förändrar i skolan? 

 Effekter 

 Förändring på individ, grupp eller org.nivå 

 Kompetensutvecklingsmålet 

 Makt 

5. Berätta om det som du upplever diskuteras mest i 

handledning/konsultationssammanhang 

 Barn 

 Arbetssätt 

 Kollegor 

 Organisation (tid)  

Avslutning 

Informera om etiska spörsmål och syftet med studien. 


