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Abstract 
	  
	  
The purpose of this study was to gain deeper knowledge about the special needs of guidance 
significance as an aid to students based on teachers' views and perceptions. 
Eight teachers from three different municipalities, active in primary school and middle school 
have been interviewed since all have participated in and have experience with special needs 
tutoring. Their responses were compiled and answered the three research questions: What 
experiences have teachers of special education counseling? How do teachers the guidance 
they received from a special teacher? What effect has the special educational guidance given 
for the inclusive education? The result shows that the special educational tutorial helps 
teachers gain a deeper understanding of students in need of special support and guidance to 
the mission vary in scope and content. The special educational tutorial that is aimed directly at 
the teachers seem to have a positive effect on inclusion and a critical/dilemma perspective 
while the consultative guidance primarily directed towards the adaptation of educational 
material and allows students to walk out of the classroom to receive special education 
promotes exclusion and ability grouping and a compensatory perspectives. From a 
sociocultural perspective pointing results of the study that teachers with special education 
tutoring experience to students in an inclusive education contribute to each other's learning, 
creating meaningful for everyone involved. 
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Sammanfattning 
	  
Syftet med denna studie var att få djupare kunskap om den specialpedagogiska 
handledningens betydelse som ett stöd för elever utifrån lärares syn och uppfattningar. 
Åtta lärare från tre olika kommuner, verksamma på grundskolans låg- och mellanstadium har 
intervjuats eftersom samtliga har deltagit i och har erfarenhet av specialpedagogisk 
handledning. Deras svar har sammanställts och besvarat de tre forskningsfrågorna: Vilka 
erfarenheter har lärare av den specialpedagogiska handledningen? Hur upplever lärare den 
handledning de fått av specialpedagogen? Vilken effekt har den specialpedagogiska 
handledningen fått för den inkluderande undervisningen? Resultatet visar att den 
specialpedagogiska handledningen bidrar till att lärarna får en djupare förståelse för elever i 
behov av särskilt stöd och att handledningsuppdraget varierar i omfattning och innehåll. Den 
specialpedagogiska handledning som riktar sig direkt till lärarna verkar ha en positiv effekt på 
inkluderingen och ett kritiskt/dilemmaperspektiv medan den konsultativa handledningen 
främst riktas mot anpassning av läromedel och låter eleverna gå ut ur klassrummet för att få 
specialpedagogiskt stöd främjar exkludering och nivågruppering och ett kompensatoriskt 
perspektiv. Ur ett sociokulturellt perspektiv pekar studiens resultat på att lärare som fått 
specialpedagogisk handledning upplever att elever i en inkluderande undervisning bidrar till 
varandras lärande vilket skapar meningsfullhet för alla inblandade. 

 
 
Nyckelord: specialpedagog, handledning, inkludering 
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1 Inledning 
	  
Specialpedagogisk handledning av lärare förekommer i landets skolor och kan variera i 
utformning och struktur. Variationen på hur ofta handledning erbjuds är stor. Handledningens 
främsta syfte är att bidra till att eleverna ska kunna nå målen i skolan med hjälp av lärarens 
strategier, kunskap och förhållningssätt gentemot eleven. Elever i svårigheter undervisas 
oftast utanför klassrummet, enskilt eller i smågrupper. Forskning visar att handledning kan 
främja ett inkluderande arbetssätt med eleven (Dennis, 2004; Persson, 2012). 
 
Eftersom skolan har ett uppdrag att se till att varje elev utvecklar förmågor, kunskaper och 
färdigheter efter sina förutsättningar och behov (Skolverket, 2011) måste olika metoder 
prövas. Det särskilda ansvar som skolan har gentemot de elever som är i svårigheter av olika 
slag betonas i skollagen (SFS 2010:800 8§ ). Eleverna har rätt till det stöd som de behöver 
enligt de styrdokument som finns och därmed förutsätts skolan bli mer likvärdig. Detta till 
trots finns det tecken på att skolpersonal intar ett kompensatoriskt perspektiv och ser brister 
hos den enskilde eleven. Giota och Emanuelsson, (2011) menar att många elever i skolan inte 
får lika möjligheter till lärande, utan löper risk att bli marginaliserade genom olika 
smågrupper där färdighetsträning dominerar.  
 
Vilket perspektiv vi intar får konsekvenser för eleverna och eftersom skollagen (SFS 
2010:800 7§) föreskriver inkludering måste lärare kunna anpassa sin undervisning med 
inkluderingsföreskriften i tanken. Bengt Persson (2012) betonar att interaktionen inne i 
klassrummet är av största betydelse för hur inkluderingen ska lyckas och för eleven att nå god 
måluppfyllelse. Nilholm (2011) menar att 1969 års läroplan vidhöll att skolans arbetssätt i 
första hand skulle omprövas när elever fick svårigheter men att det fortfarande idag råder en 
syn på eleven som problembärare. Det finns indikationer på att skollagens föreskrift om 
inkludering inte alltid följs. Vid en föreläsning vid Umeå universitet nämndes för mig och 
mina medstudenter att Sverige är ett av de mest segregerande länderna i skolsammanhang, 
trots skollagens betoning på likvärdighet. Det fria skolvalet är en bidragande orsak men 
forskning visar även att särskilda undervisningsgrupper stadigt har ökat eftersom skolan inte 
lyckats skapa en tillfredställande inkluderande undervisning (Heimdahl Matsson 2006). 
Skolverket (2011) kommenterar rapporten Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? med att 
det fortfarande är vanligt med såväl nivågrupperingar som placering av elever i särskilda 
undervisningsgrupper. Nästan var fjärde skola använder sig av dessa särlösningar i Sverige. 
Skolverket menar vidare att även rektorer uppfattar elevernas behov som individbundna. 
Skolorna upplever behovet av specialpedagogiskt stöd som ökande och undersökningar visar 
på att skillnader mellan friskolors syn på elevers svårigheter och kommunala skolor är 
marginella (ibid). 
 
Specialpedagogutbildningen är inriktad på en yrkesroll som inte bara förväntas undervisa och 
stödja enskilda elever, utan som arbetar mot hela skolan på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. När specialpedagogutbildningen infördes 1990 var tanken att 
specialpedagogen skulle bidra till inkludering i skolan genom att vara en kvalificerad 
samtalspartner i specialpedagogiska frågor, samt bidra med handledning i skolans kontext. 
Högskoleförordningen (1993:100 med tillägg SFS 2007:638) föreskriver att specialpedagogen 
även ska visa insikt om den betydelse som lagarbete och samverkan har tillsammans med 
andra yrkesgrupper inom skolan. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur specialpedagogisk 
handledning ska ske och i vilken omfattning, vilket gör att stora variationer förekommer i 
landets skolor. I Lärarnas tidning (2013-09-06, Nr.13 s.26) konstaterar Margareta Normell, 
gymnasielärare och terapeut att handledning är viktig för lärarnas profession och bidrar att ge 



	   6	  

lärarna tillfälle att tillsammans reflektera över sin situation på arbetsplatsen och att de få lära 
sig att hantera sina känslor som spelar med i jobbet men även få didaktiska verktyg som 
främjar elevernas lärande.  

Forskning kring hur lärare upplever handledning är mycket begränsad (Bladini, 2004; 
Sundqvist, 2012; Åberg, 2009), men är ett viktigt redskap för utveckling och förändring. 
Även Nilholm (2011) menar att forskning saknas huruvida specialpedagogens kompetens att 
handleda kan bidra till en förändring av den rådande synen på elever i behov av särskilt stöd 
och menar att specialpedagogens handledande kompetens kan vara av betydelse.  
Specialpedagogisk handledning borde bidra till att lärare intar ett perspektiv som gynnar 
elever i behov av särskilt stöd och får hjälp att tillrättalägga sin undervisning utifrån elevers 
olikheter i den omgivning eleven befinner sig i. Av den anledningen känns det relevant att ta 
reda på hur lärare ser på den specialpedagogiska handledningen de har eller har haft tillgång 
till och om de fått hjälp att inta ett perspektiv som främjar inkludering Kan möjligheter att 
skapa en inkluderande miljö underlättas genom den specialpedagogiska handledningen där 
eleven inte ses som bärare av problemet? 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande studie syftar till att få djupare kunskap om den specialpedagogiska 
handledningens betydelse som stöd för inkludering av elever utifrån lärares syn och 
uppfattningar. 
Syftet preciseras med följande frågeställningar; 
 
• Vilka erfarenheter har lärare av den specialpedagogiska handledningen? 
• Hur upplever lärare den handledning de fått av specialpedagogen? 
• Vilken effekt har den specialpedagogiska handledningen fått för den inkluderande 

undervisningen? 
 

 

2.1 Termer och begrepp 
 
Specialpedagog 
Specialpedagog är en lärare med vidareutbildning på det specialpedagogiska programmet, 90 
hp, avancerad nivå som har till uppgift att ansvara för att skolans verksamhet och den 
pedagogiska utvecklingen sker så att alla barn och elevers behov möts (Högskoleförordningen 
1993:100). 
 
Handledning 
I denna studie används handledning enligt Bladinis (2004) definition och syftar till att 
utveckla lärares profession genom att möjlighet till reflektion, stöd, råd och bekräftelse äger 
rum i handledningen som specialpedagogen håller i. 
 
Inkludering 
I denna studie används begreppet inkludering med inspiration av Perssons (2011) beskrivning 
som undervisning vilken vänder sig till alla elever i skolan och där läraren har förmåga att 
tillgodose behoven hos samtliga elever. Eleven deltar i undervisningen i sin ordinarie klass.  
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3 Bakgrund 
	  
Kapitlet inleds med en beskrivning av de specialpedagogiska perspektiven och dess betydelse 
för den pedagogiska verksamheten. De specialpedagogiska perspektiven används som 
utgångspunkt i denna studie och finns beskrivet under avsnittet Teoretisk ansats. Därefter 
följer en kort redogörelse kring specialpedagogens uppdrag i dagens skola. Detta följs av en 
översikt kring specialpedagogisk handledning där olika forskare visar sin syn kring den 
specialpedagogiska handledningen som riktas till lärare/pedagoger och vilka effekter 
handledning kan få på undervisningen. Inkluderingsbegreppet tas upp, samt skolans 
styrdokuments föreskrifter kring inkludering. Rektors betydelse för inkludering beskrivs. 
Avslutningsvis belyses möjligheter och hinder för inkludering både nationellt och 
internationellt.  

3.1 Specialpedagogiska perspektiv  
	  
Specialpedagogiken härstammar från olika grenar och är ett tvärvetenskapligt område som 
kopplas samman med olika discipliner (Ahlberg, 2007; Persson, 2007). Beroende på hur 
samhället utvecklas, vilka politiska vindar som blåser ändras synen på individen. 
Världshälsoorganisationen, WHO har utarbetat en internationell klassifikation av 
funktionstillstånd och denna översikt ses som att kunna tillämpas på alla individer i samhället 
eftersom den utgår från ett hälsoperspektiv. Det är meningen att dessa klassifikationer ska 
påverka beslutsfattare och samhälle. En funktionsnedsättning kan enligt denna klassifikation 
innebära ett hinder eller en möjlighet beroende på omgivningens attityder mot den som har en 
funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2003). 
  

Omgivningsfaktorer omfattar den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken 
personer lever sina liv. Faktorerna finns ”utanför” personen och kan ha positivt eller negativt 
inflytande på personens genomförande som samhällsmedlem, på personens kapacitet att utföra 
uppgifter eller handlingar eller på personens kroppsfunktion eller struktur (ICF, den svenska 
versionen, s. 20.)  

 
Klassifikationen har genom åren förändrats och kan innebära såväl ett sätt att kategorisera 
människor som att se alla i ett sammanhang (Nilholm, 2007). Specialpedagogiken är en 
relativt ny pedagogik i Sverige. Under 1940-talet fick eleverna tillmötesgående ur ett 
psykologiskt och medicinskt förfarande och fick tillbringa sin skoltid i hjälpklasser och 
undervisningsformer utanför klassrummet och sågs som elever som skulle åtgärdas i 
”speciella miljöer och riktade till barn med speciella svårigheter” (Persson, 2007). Under 
1980-talet diskuterades hur specialpedagogiken som tidigare inte fått de effekter på elevers 
resultat som var tänkt, skulle kunna påverka undervisningens utformning så att färre elever 
skulle vara i behov av specialpedagogiskt stöd (Persson, 2007). Enligt Nilholm (2007) råder 
två olika grenar inom specialpedagogiken, en medicinsk-psykologisk- och en annan gren som 
tar sin utgångspunkt i ett sociologiskt synsätt. Ett tredje synsätt bör enligt Nilholm(2007) 
finnas eftersom det finns olika motsättningar som pedagogerna kommer att ha svårt att lösa 
men som ändå kräver ett ställningstagande.  
 
Ahlberg (2007) ser att den mångfald av olika perspektiv, metoder och teorier som finns inom 
specialpedagogiken leder till att oklarheter inom fältet uppstår och får konsekvenser för 
eleven. Med detta menar Ahlberg (2007) att lärare har olika syn på eleverna. Somliga ser 
brister hos eleven medan andra försöker åstadkomma förändringar i sitt sätt att undervisa. 
Under 1990-talet har politiken fokuserat på att se individen ur ett mer demokratiskt perspektiv 
och istället för att diskutera individens tillkortakommanden och brister, har det kommit att 
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handla om miljön som individen vistas i. Detta har fått stor genomslagskraft inom 
specialpedagogiken och Bladini (2004) ser två olika vägar att gå inom det specialpedagogiska 
kunskapsområdet, nämligen det miljörelaterade perspektivet där svårigheterna hos eleven ses 
som en kombination av omgivning, krav och elevens förutsättningar och det individrelaterade 
perspektivet där elever ses som olika individer som behöver olika slags stöd (Bladini, 2004).  
 
Nilholm (2007) beskriver tre specialpedagogiska perspektiv, det kompensatoriska, det 
kritiska- och dilemmaperspektivet. Att se eleven som ägare av problemet är enligt Nilholm 
(2007) och Persson (2007) det vanligaste förekommande synsättet i skolan idag. Detta styrks 
av Hjörne och Säljö (2008) som menar att eleverna som sätts i åtgärder på skolorna beskrivs 
ur olika kategorier, fast det kan vara omgivande faktorer som påverkar inlärningen i 
klassrummet. Detta kallas i perspektivsammanhang det kompensatoriska-, kategoriska-, 
individualistiska- och medicinskt-psykologiska perspektiven. Utifrån detta perspektiv ska 
eleven kunna anpassa sig efter de ämnen och den undervisning som ges. Eleven kategoriseras 
utifrån psykologiska och medicinska synsätt. Svårigheterna söks hos eleverna och ska sedan 
rättas till (Bladini, 2004). I ett kompensatoriskt perspektiv ses elevernas svårigheter som 
individuella eller medfödda. Diagnoser är således viktiga. Specialpedagogen arbetar direkt 
med den enskilde eleven eller i liten grupp för att försöka undanröja de svårigheter som finns 
hos eleven. För att nå framgång med elevernas svårigheter är tidsperspektivet kortsiktigt och 
ansvaret vilar på specialpedagoger och annan elevvårdspersonal, eleven får anpassa sig efter 
skolan (Nilholm, 2007).  
 
Ur ett kritiskt/relationellt perspektiv ses elever i svårigheter. Svårigheterna uppstår genom 
olika orsaker i miljön där eleven vistas. Här diagnostiseras istället för individen, skolan, 
specialpedagogiken och samhället (Nilholm, 2007). Det kritiska perspektivet ses också som 
att skolan har misslyckats med specialundervisningen (Persson, 2007). Undervisningen ska 
kunna anpassas efter elevers skilda förutsättningar för livslångt lärande. Den 
specialpedagogiska kompetensen ses som en kvalificerad hjälp där eleven och läraren får stöd 
i att planera undervisning och material. För att nå framgång är tidsperspektivet långsiktigt och 
fokus ligger på läraren och lärandemiljön. Kritik riktas mot att kategorisera elever genom att 
diagnostisera. Skrtic (1991)  menar att lärare tillsammans kan lösa den pedagogik som 
eleverna är i behov av, och ser en fara i att elever exkluderas i skolan. Skrtic (1991) anser att 
skolan skapar ett system där specialpedagogiken kan riskera att eleverna exkluderas i mindre 
undervisningsgrupper och hävdar att gemensam problemlösning av pedagogiken i skolan 
kommer ur lärares samlade kompetenser ska organisera undervisningen utifrån de behov som 
finns. Med ett kritiskt perspektiv är rektor aktiv i rollen som pedagogiskt stöd och hela 
arbetslaget samarbetar för eleven i ett kritiskt perspektiv (Nilholm, 2007). Läroplanen, Lgr-11 
(Skolverket, 2011) och Skollagen (2010:800) förespråkar att specialpedagogisk hjälp 
huvudsakligen ska ske inne i klassrummet och visar därmed att det kritiska/ relationella 
perspektivet är att föredra. 
 
Enligt Nilholm (2007) är dilemman en rad olösliga motsättningar. Dilemmaperspektivet har 
uppkommit som en kritik mot det kritiska perspektivet. Det kritiska perspektivet kritiseras 
främst för att det ensidigt ser problematiken i specialpedagogiken. De dilemman som lyfts av 
Nilholm (2007) är: 
 

• Individ kontra kategori 
• Brist kontra olikhet 
• Kompensation kontra deltagande 
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När Nilholm (2007) problematiserar dilemmaperspektivet menar han att lärarna hamnar i 
olika dilemman genom att det finns motsättningar i hela utbildningssystemet som lärarna 
måste ta ställning till. Eftersom elevers olikheter värderas på olika sätt uppkommer ett 
dilemma eftersom olikheterna då inte ses som en tillgång för eleven och för skolan. Enligt 
Nilholm (2007) utkristalliseras olika kategoriseringar av elever genom att skolan ska möta 
varje elevs olika behov och förutsättningar. Om skolan undviker att kategorisera elever 
medför detta risken att de elever som behöver extra stöd kan bli utan åtgärderna. Dilemmat i 
brist kontra olikhet uppstår när behovet av normalitet uppstår, samt att olika 
utbildningssystem föredrar olika sätt att vara. När det gäller kompensation kontra deltagande 
handlar det om att samtidigt som styrdokumenten föreskriver inkludering finns 
kompensatoriska lösningar i form av specialskolor, särskolor och små grupper som eleverna 
undervisas i (Nilholm, 2007). 
  
Nilsson (2013) menar att lärandet ska ses som det centrala för elevens hälsa och 
välbefinnande. För att känna tillfredsställelse och må bra krävs att eleven får en god relation 
till sina lärare. När en god relation byggs upp mellan lärare och elev kan elevers ohälsa som 
depression och stress förebyggas. Nilsson (2013) menar att uppskattningsvis hälften av de 
faktorer som påverkar en elev härrör just från skolan och genom att skolan ser vikten av att 
kunna förbättra situationen för elever får detta även effekt utanför skolan.  
Rektor har ett ansvar att skapa ett gott klimat på skolan och få eleven att känna lust till lärande 
och få återkoppling på sina uppgifter i de olika skolämnena. För att undervisningen ska nå 
hög kvalitet och leda till inkludering behöver olika perspektiv lyftas in i skolan bland annat 
elevers delaktighet och inflytande och att skapa goda relationer med eleverna (Eldar et al. 
2009; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2000, 2005; Nilsson 2013; Sundqvist, 2012).  

  
Att låta lärare utveckla sin förmåga att se eleven genom elevens ögon och skapa ett gott 
klassrumsklimat och skapa en god relation med eleven gör att måluppfyllelsen i sin tur ökar. 
Här fyller specialpedagogen en viktig funktion. Specialpedagogen ska vara en brygga mellan 
eleven, läraren, rektorn och föräldern i handledningen (Nilsson, 2013). Hjörne och Säljö 
(2008) menar också att specialpedagogen som deltagare i elevhälsoteamet har ett stort ansvar 
att ha rätt perspektiv på eleven. De dilemman som uppstår behöver hanteras på ett insiktsfullt 
och utvecklande sätt (Hjörne & Säljö, 2008).  

 3.1.2 Teoretisk ansats 
	  
De specialpedagogiska perspektiven används som analysredskap i denna studie. 
Rienecker och Jörgensen (2013) framhåller att begrepp är redskap i akademisk mening där det 
empiriska materialet undersöks och diskuteras. För att kunna beskriva och belysa det resultat 
som visas i denna uppsats har jag inspirerats av de specialpedagogiska perspektiven som 
Nilholm (2007) beskriver dem. De specialpedagogiska perspektiven har en stor betydelse för 
vilken syn skolan har på eleven, samt för hur undervisningen utformas. Eftersom forskning 
visar att det kompensatoriska/kategoriska perspektivet fortfarande dominerar i skolorna idag 
har de handledande samtalen en viktig funktion att fylla, att vända riktningen mot det kritiska 
perspektivet och dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet har sina traditioner i ett 
sociokulturellt perspektiv eftersom det även i ett sociokulturellt perspektiv finns ofrånkomliga 
dilemman. Skolans verksamhet står inför en rad dilemman att ta hänsyn till när varje individs 
behov ska tillgodoses samtidigt som alla ska garanteras en likvärdig utbildning Nilholm 
(2007). 
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                      Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan frågan besvaras med att man som aktör i   
                      specialpedagogiska verksamheter alltid förhåller sig till de olika perspektiven, dvs. 
                          det är svårt att tänka sig handlingar i den specialpedagogiska verksamheten som inte 
                          bär på någon form av perspektiv. Detta gäller alltifrån utformandet av åtgärdsprogram 
                          över hur man talar om elevers förmågor och olikheter till den övergripande organiseringen 
                          av lärandet.( Nilholm, 2007 s. 118). 
  
När specialpedagogen genom handledningssamtal ska utveckla lärarnas relationer till eleverna 
och ge stöd till läraren sker ett möte dem emellan. Nilholm (2007) menar att det ur ett 
sociokulturellt perspektiv är viktigt att försöka tolka hur människor kommunicerar och lever i 
sin värld. Genom att se de sociokulturella sammanhang som människor agerar i kan förståelse 
för hur problem uppstår skapas och möjlighet att förebygga problemen genom en 
undervisning som skapar mening och sammanhang. 
  
I det kritiska perspektivet finns ett missnöje mot vad som anses vara normalt. 
Specialpedagogen kan vara förtryckande och få elever att framstå som avvikande genom att 
exkludera eleven från verksamheten. Samhället ses som bärare av ansvaret att alla människors 
förutsättningar och olikheter ska tas tillvara enligt Nilholm (2007). 
 

3.2 Specialpedagogens uppdrag 
	  
Efter ett riksdagsbeslut 1989 lades speciallärarutbildningen ner och ersattes med en ny 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Utbildningens syfte var att ändra fokus från 
undervisning till den enskilde eleven till att handleda och vara rådgivande för personalen ute 
på skolorna. Elever skulle inte längre särskiljas från den reguljära klassrumsundervisningen 
genom att specialpedagogen skulle handleda lärarna som i sin tur skulle applicera den 
kunskap de fått i undervisningen på eleverna. Specialpedagogerna skulle ses som experter 
inom sitt område där förebyggande insatser för eleverna skulle verkställas (Bladini, 2004). 
Det visade sig att det var svårt att få in handledning som ett naturligt inslag i skolan och 
många specialpedagoger fick avstå den handledande rollen för fortsatt arbete med 
specialläraruppgifter för enskilda elever eller i små grupper utanför klassrummet (Heimdahl 
Mattson, 2006). I början av 2000-talet ändrades skollagens inledande paragraf 1 kapitlet 2§ 
från att ha talat om ”elever med särskilda behov” till ” elever i behov av särskilt stöd”. Detta 
innebar att fokus riktas mot pedagogernas förmåga att anpassa undervisningen till alla elevers 
förutsättningar (Persson, 2001). 
Enligt Skolförordningen (2011:185) skall undervisningen ge eleven de kunskaper som behövs 
för att nå de kunskapskrav som ställs: 
 
 Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den 
 omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som 
 minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen 
 (Skolförordningen, 5 kap. 2§). 
 
Det råder fortfarande oklarheter hos skolledning om skillnaden mellan speciallärarens och 
specialpedagogens olika kompetenser, en enighet råder dock att det finns ett stort behov av 
specialpedagogisk kompetens i skolan för att eleverna ska nå de ställda kunskapskraven 
(Heimdahl Mattson, 2006). 
 
I skollagen (8 kap, 25§) om elevhälsans omfattning framgår det att elevhälsans uppdrag i 
första hand ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska skapa miljöer som 
bidrar till elevers utveckling och lärande. I elevhälsan ingår bland andra specialpedagogen. 
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Det fastslås även att det ska finnas tillgång till personal med kompetens så att elevernas behov 
av de specialpedagogiska insatserna tillgodoses. 
 
I högskoleförordningen (1993:100 med tillägg SFS 2007:638) framgår det att 
specialpedagogen ska kunna visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, förebygga, 
analysera och medverka i förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i 
lärmiljöer och kunna arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå. Specialpedagogen ska 
också ha kunskap om hur uppföljningar och utvärderande insatser ska leda till skolutveckling, 
och dessutom vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 
kollegor, föräldrar och andra berörda. I enlighet med Specialpedagogförordningen i 
högskoleförordningen ska specialpedagogen också leda utveckling av det pedagogiska arbetet 
på skolorna för att skolorna ska kunna möta behoven hos eleverna. 
 
Specialpedagoger utbildas i professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor. 
Med teoretisk kunskap, aktuell forskning och erfarenhet av verksamheten ska den 
handledande specialpedagogen bidra till att läraren utvecklar sin kompetens. 
Specialpedagogen förväntas vara ”motorn” i diskussioner för att vidga perspektiv hos 
enskilda och grupper av lärare som blir handledda och bidra till skolutveckling (Lendahls 
Rosendahl & Rönnerman, 2005). Genom beprövad erfarenhet och med vetenskaplig grund 
ska alltså specialpedagogen bidra till att utbildningen utvecklas i enlighet med de 
styrdokument som ligger till grund för utbildningsväsendet. 
 
Svensson och Tornberg (2012) visar i sin rapport gjord på uppdrag av Lärarförbundet att 
uppfattningen är att specialpedagogen ska förutom undervisning, ägna sin tid till handledning, 
rådgivning, stöd till lärare, testning, organisatoriska frågor och åtgärdsprogram. Resultaten 
visar att specialpedagogens uppdrag ser olika ut beroende på vilken skola tjänstgöringen sker 
men att det finns en stor efterfrågan av specialpedagogisk kompetens ute på skolorna. 
Svensson och Tornberg (2012) ser att det är viktigt med specialpedagogens uppgifter 
eftersom enbart stödundervisning med elever kan ändra perspektiv till att se 
specialundervisningen mer kompensatorisk. 
 

3.2.1  Specialpedagogisk handledning 
	  
Den specialpedagogiska handledningen i skolan härstammar främst från Caseworktraditionen 
där helhetssynen på den handleddes situation betonas med utgångspunkt för diagnos och 
behandling. I en samarbetande form mellan specialpedagog och lärare ses eleven således i 
hela sitt sammanhang och utifrån detta får läraren handledning till åtgärder som underlättar 
elevens lärande (Åberg, 2009). Det är främst tre typer av specialpedagogisk handledning som 
förekommer inom skolan. Den första är verksamhetsinriktad handledning där arbetslag 
behöver handledning i att utveckla samarbete mellan varandra och de olika befattningar som 
finns inom skolan. Eftersom den pedagogiska personalen har olika avtal rörande arbetstider, 
arbetsuppgifter och kulturer beroende på vilken verksamhet arbetet bedrivs i, är det viktigt att 
ha en gemensam grundsyn och en förståelse för uppdraget. Den andra handledningstypen är 
professionsutvecklande där läraren får de redskap som behövs för att möta varje elev och den 
tredje typen av specialpedagogisk handledning är personalstödjande där handledaren låter den 
handledde få verktyg att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och våga pröva nya metoder 
genom reflektion, stöd och bekräftelse av handledaren. Handledning i form av konsultativ 
rådgivning är inte identifierad som en egen typ av handledning. (Lendahls Rosendahl& 
Rönnerman, 2005; Åberg, 2009).  
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Forskningsområdet kring specialpedagogisk handledning och dess kontextuella 
förutsättningar är begränsat. Det är främst i förskolan som handledning i grupp förekommit 
och i skolan är handledning en tämligen ny företeelse (Bladini, 2004; Åberg, 2009). Åberg 
(2009) menar att de teorier kring handledning som finns är av terapeutiska perspektiv och 
skolspecifika handledningsteorier därmed är svåra att finna. Detta styrks av Lendahls 
Rosendahl och Rönnerman (2005) som menar att handledning för yrkesverksamma lärare är 
ett nytt område under utveckling. Åberg (2009) ställer sig frågan hur handledning för lärare 
skulle vara utformad för att möta lärarnas och skolans behov för utveckling och att det finns 
få studier som visar detta. Skolan är ofta föremål för förändrings- och utvecklingsarbete med 
avsikt att höja kvaliteten i verksamheten. Detta kräver att personalen får möjlighet att 
reflektera i pedagogiska samtal med handledning som stöd (Bladini, 2004; Sundqvist, 2012).  
 
Ruth Dennis (2004) har genomfört en studie där hon tittat på hur handledning påverkar 
skolors attityd för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Resultatet i studien visar att 
personal på skolor som fått handledning har en mer positiv syn på att elever i behov av 
särskilt stöd undervisas inkluderande. Dennis (2004) menar att handledningen fick personal 
att bli mer kreativa att använda befintliga resurser på skolan. Genom att handledaren intar ett 
helikopterperspektiv och ses som en möjliggörare som hjälper personalen att tänka igenom 
problemen och själva komma med lösningar nås enligt Dennis undersökning framgång med 
inkludering. Faktorer som kan hindra inkludering kan vara att föräldrar kräver individuell 
hjälp för sina barn. Det kan också råda osäkerhet i personalgruppen huruvida elever i behov 
av särskilt stöd får den hjälp de behöver i ett inkluderande sammanhang. Dennis (2004) 
framhåller att det är en process att få handledning att falla i god jord och menar att från att 
lärarna visar en omedvetenhet om handledningens effekter kan de medvetandegöras så att 
handledningen blir en naturlig del i praktiken där tidiga upptäckter görs och på så sätt kan 
förebygga problem som uppstår hos eleverna. Dennis (2004) menar att handledningen bidrar 
till att den pedagogiska verksamheten blir lösningsfokuserad och därmed bidrar till 
inkludering och därmed ett relationellt/ kritiskt perspektiv. Handledningen i skolan syftar till 
att utgå från lärarnas behov och verklighet inom skolan. För att nå önskad effekt för det 
område som ska utvecklas i handledningen behöver handledaren, den som handleds och 
rektor samspela (Bladini, 2004; Sundqvist 2012).  
 
Näslund (2004) menar att handledning är en nödvändig förutsättning för professionell 
utveckling och beskrivs både som ett forum för stöd men även för utmaning. 
Specialpedagogen ska ge stöd men även utmana tankegångar hos personalen. Handledning 
kan ha olika fokusområden och Bladini (2004) beskriver att handledning kan innefatta många 
olika moment, från stöd, bekräftelse, rådgivning, disciplinering, utmaning, förebildlighet och 
kunskapsförmedling till att förlösa handledarens egen inneboende kunskap. Bladini (2004) 
menar att lärare får utveckla sin egen profession genom handledningen och på så sätt komma 
att förändra sitt synsätt gentemot elever, föräldrar och kollegor. Enligt Bladini (2004) är 
handledningssamtalen främsta syfte att förbättra elevers situation i skolan. 
 
Styrdokumenten, skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen, Lgr-11 (Skolverket, 2011) 
betonar att skolan ska vara en reflekterande praktik och detta har medfört behovet av 
handledning för lärare har ökat (Åberg 2009). Skrtic (1991) menar att det är viktigt att 
pedagoger får möjlighet att reflektera och förhålla sig kritiska till sina undervisningsmetoder 
och för att detta ska få effekt måste pedagogerna själva inse den betydelse som handledningen 
har i reflekterande syfte. 
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3.2.2 Handledningens utformning 
	  
Specialpedagogisk handledning kan äga rum i en serie av träffar med olika tidsintervall. 
Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) jämför vägledning och konsultation som något 
som äger rum under en kortare tid, medan handledning tar längre tid i anspråk. Gemensamt 
för handledning är att ett möte mellan människor äger rum och att det finns förväntningar på 
att handledaren har speciell kunskap som är viktig i sammanhanget (Lendahls Rosendahl & 
Rönnerman, 2005). Med teoretisk kompetens i samtalsfärdigheter och förmåga att förstå 
frågor som aktualiseras ska handledaren locka fram lösningar och svar hos den handledde 
läraren (Handal & Lauvås, 2001).  
	  
När det gäller utformningen av handledningen är det viktigt att sätta upp tydliga ramar och 
regler för handledningen. För att personalen ska känna trygghet och visshet om att sekretessen 
hålls inom gruppen eller gentemot handledaren och den handledde. Hur många gånger 
handledningen ska äga rum, med vilka tidsintervaller och de förväntningar som personalen 
har på handledningen ska lyftas upp. Ett kontrakt kan upprättas, muntligt eller skriftligt för att 
skapa ordning och struktur i handledningen (Bladini, 2004; Sundqvist 2012). 
  
Handledaren kan hjälpa till att föreläsa om olika ämnen, hjälpa till med reflektion, bidra till 
att lösa konflikter på arbetsplatsen och att vara ett stöd vid organisationsförändringar och vid 
förändringsarbete inom skolan (Åberg, 2009). Handal och Lauvås (2001) menar att 
handledaren ska akta sig för att styra för mycket i handledningssituationen, istället ska den 
handleddes reflektion vara i centrum och handledaren ska vänta med att ge råd till dess att den 
handledde utifrån sina erfarenheter, värderingar och kunskaper fått reflektera över sitt 
problem. Därefter kan handledaren ge möjligheter att tillsammans reflektera över olika vägar 
att gå, eller hjälpa den handledde att förtydliga sitt problem för att finna nya lösningar (sid. 
287-291). Det finns också en risk med för tidiga råd från handledarens sida eftersom den 
handledde kan hamna i underläge och handledaren då intar en maktposition med sina 
expertråd (Handal & Lauvås, 2001).  

3.2.2.1 Det handledande samtalet 
	  
Sundqvist (2012) beskriver tre typer av samtal i specialpedagogisk handledning. Det 
konsultativa samtalet framställs som den vanligaste typen av handledande samtal där fokus 
riktas mot eleven och klasslärare och specialpedagog försöker hitta individuella lösningar för 
eleven. I det reflekterande samtalet riktas istället fokus mot klassläraren och dennes sätt att 
undervisa och möta eleven. Bladini (2004) stödjer denna form av handledning eftersom hon 
efterlyser att den handledande specialpedagogen fokuserar på läraren som i sin tur hjälper 
eleven. Även Handal och Lauvås (2001) menar att handledaren behöver kunna visa förmåga 
att visa personligt engagemang, närhet och omsorg för den handledde för att lyckas med 
uppdraget, men att det kan vara svårt för en oerfaren handledare att inta ett reflekterande 
förhållningssätt. Den tredje samtalstypen som Sundqvist (2012) beskriver är det 
samarbetande samtalet där fokus riktas mot att lärare och specialpedagog har ett 
professionellt utbyte och båda lärarkategoriernas kunskap ses som bidragande för elevens 
kunskapshämtning. Det samarbetande samtalet gör att fokus flyttas från elev till kontext och 
detta bidrar enligt Sundqvist (2012) till en utveckling av den inkluderande undervisningen. 
Genom att specialpedagogen når eleven via klassläraren främjas inkluderingen. I ett 
samarbetande klimat krävs att de berörda har stor kunskap om vad handledning innebär och 
att lärare och specialpedagog får tillräckligt med tid för handledande samtal. Bladini (2004) 
visar i sin forskning att specialpedagogerna önskar att handledningen resulterar i ett förändrat 



	   15	  

sätt i att se och bemöta eleverna som är i behov av särskilt stöd, men framhåller också att det 
finns en oklarhet att handledningsbegreppet är oklart definierat. Därmed ges ett stort utrymme 
för utformningen av handledningen. 
 

3.3 Rektors betydelse för handledning 
	  
Åberg (2009) menar att handledning bidrar till att göra yrkesrollen tydligare och att den bidrar 
till att utveckla organisationen. Ibland kan handledning beställas av rektor för avlastning eller 
för att hantera personalens oro av någon anledning utan att vara förankrad hos personalen. 
Rektors kommunikation med personalen och handledaren spelar stor roll för hur väl 
handledningen faller ut. Rektors attityd, förståelse och kunskap kring handledning har således 
stor betydelse för om handledningen ska bli lyckad och bidra till inkludering.  
(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2000; Sundqvist, 2012 ). Rektor behöver förse personal 
med stöd, både från ledningen själv och se till att personalen får fortbildning om olika 
funktionsnedsättningar och svårigheter som elever kan ha. Rektor behöver också ha förmåga 
att kunna se behovet av samarbete mellan olika professioner för elevens bästa (Eldar, Talmor 
& Wolf-Zukerman 2009). 
 
Eftersom rektor ansvarar för skolans verksamhet och leder och fördelar resurser har 
skolledares syn på handledning stor betydelse (Åberg, 2009).  
 
 Flera betonar att såväl lärare som skolledare, på samma sätt som andra yrkesgrupper, har  
 kontinuerliga behov av gemensamma handledningssamtal, och att detta av många skolledare 

ses som den viktigaste formen av inte bara kompetensutveckling, utan också 
kompetensutnyttjande. ( Åberg, i inledningen till avhandlingen, Anledning till handledning, 
2009) 

 
Skolledaren ansvarar för lärarnas fortbildning och kompetensutveckling och behöver ha 
kunskaper om såväl handledarens kompetens att handleda som att veta vad handledning 
innebär och vilket resultat handledningen ska syfta till (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 
2000, 2005; Sundqvist, 2012). När det gäller handledning i syfte att genomföra en förändring 
i verksamheten är det av största betydelse att projektet förankrats hos personalgruppen (ibid; 
Persson, 2012). Eftersom rektor ofta är beställare av handledningen krävs det kompetens hos 
denne att se och lyssna till behov, samt kommunicera och förankra den kommande 
handledningen hos personalen. Om oklarheter råder kring handledning kan personal eller den 
som ska bli handledd känna sig mer eller mindre beordrad till handledning (Lendahls 
Rosendahl & Rönnerman, 2005; Sundqvist, 2012 ). 
 
Rektors attityd och kunskap kring handledning kan ha avgörande betydelse för om 
handledningen ska bli lyckad och bidra till inkludering och rektor bör se till att alla 
professioner som arbetar kring eleverna får stöd (Eldar et al. 2009). Rektor beslutar om 
särskilt stöd vilket betonas i den svenska grundskoleförordningen. Eftersom en fjärdedel av 
alla skolor i landet redan under lågstadiet nivågrupperat elever och en stor del av rektorerna 
även har svårt att se att elevers svårigheter har att göra med undervisningen, så indikerar detta 
ett kompensatoriskt/kategoriskt förhållningssätt till elevernas nackdel (Giota & Emanuelsson, 
2011). I det följande problematiseras begreppet inkludering eftersom ett beslut är fattat 1994 
om att elever i skolan ska undervisas i sin ordinarie klassgemenskap. 
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3.4 Inkludering 
	  
Under tidens gång har skolan i Sverige försökt att sammanföra eller skilja elever åt. En skola 
för alla skulle öppna dörrarna för alla elever som kom dit, oavsett ursprung, kunskaper och 
social bakgrund. Ganska snart kom insikten om att det fanns svårigheter att rymma alla 
olikheter under samma tak och därmed har skolan i cykler hittat olika särlösningar där elever 
ingått i olika konstellationer som specialklasser, kliniker och särskolor (Nilholm, 2006). 
 
Ett hundratal länder fattade ett gemensamt beslut i Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) 
om att elever i behov av särskilt stöd skulle få sin utbildning i en inkluderande miljö 
tillsammans med andra elever. Visile (2003) menar att genombrottet för 
inkluderingsbegreppet kom i och med Salamancadeklarationen. I deklarationen ställs höga 
krav på att den vanliga skolan ska anpassa sig efter elevers förutsättningar och behov 
(Nilholm, 2006). Antalet elever i särskolan har dubblerats mellan 1996 och 2006, vilket kan 
tyda på att skolan inte lyckats anpassa undervisningen efter varje elev (Heimdahl Mattson, 
2006). I barnkonventionen (FN 2003) föreskrivs att utbildningen ska vara i möjligaste mån 
integrerad i ordinarie undervisning och att specialundervisning endast i undantag får 
förekomma. Specialundervisningen ska ha lika hög standard som- och vara nära knuten till 
den ordinarie undervisningen. Vidare fastslås det i barnkonventionens artikel nr 28 och 29 att 
varje barn har rätt till utbildning och att utbildningen ska utveckla barnens fulla möjligheter 
efter sin förmåga. Tomas Skrtic (1991) menar att för att undervisningen ska nå excellens, det 
vill säga en kvalitetsmässigt hög nivå och verka för rättvisa och demokrati, måste skolan vara 
inkluderande. För att skolan ska nå hög kvalitet vilket också eftersträvas måste den också vara 
jämlik, något som Skrtic (1991) menar att skolan inte är idag. 
 
Begreppet inkludering syftar enligt Persson (2011) till att beskriva en utbildning som vänder 
sig till alla elever. Eleverna ska alltså möta en undervisning vars innehåll och metoder 
anpassas till var och en. Skolan ska anpassa sig till den enskilde eleven, inte tvärtom 
(Heimdahl Mattson, 2006; Persson, 2011). En inkluderande skola hjälper till att skapa ett 
samhälle där tolerans, respekt finns och där diskriminering elimineras. Detta ställer höga krav 
på den som är lärare eftersom denne måste vara flexibel och ha kunskap om olika metoder 
som gynnar elever i behov av särskilt stöd. Nilholm (2006) ser inkludering som att eleven är 
socialt delaktig i verksamheten och menar att svenska forskare hellre använder begreppet 
delaktighet istället för inkludering. 
 
	   Ett inkluderande klassrum torde förstås innebära att olikheten ses som en tillgång i arbetet, att 
 alla elever har inflytande och att eleverna får utbyte av och är engagerade i sina sociala  
 relationer (Nilholm, 2006 s. 34). 
 
Göransson, Karlsson och Nilholm (2010) menar att den svenska skolan internationellt sett ses 
som inkluderande och demokratisk men författarna kritiserar samtidigt den svenska skolan 
med att inkluderingstanken inte alltid är så utbredd som det verkar utåt. Trots att skollag 
(SOU 2002:121) slår fast att särskilt stöd i första hand ska ges inom den grupp eller klass som 
eleven tillhör pekar alltså forskningen på att så icke alltid är fallet. Skolverket (2007) visar i 
sin rapport att fyra av tio grundskoleelever går i nivågrupperade grupper i ett eller flera 
ämnen. Nivågruppering togs bort när Lpo-94 trädde i kraft men lever enligt Skolverket (2009) 
fortfarande kvar i många kommuner.  
 
Skolverket (2009) slår fast att nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper måste 
vara tillfälliga och kontinuerligt följas upp och utvärderas. Det förekommer ofta att elever 
delas in i olika grupperingar utifrån sitt behov av särskilt stöd, vilket leder till allt mer 
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homogena grupper. Forskning som Skolverket (2009) tagit del av visar att sådana lösningar 
inte påverkar elevernas resultat i positiv riktning. Detta styrks av Persson (2012) som följt upp 
ett förändringsarbete i Essunga kommun där Nossebro skola arbetat efter devisen att alla ska 
lyckas i klassrummet, såväl elever som lärare. Med inkluderingstanken som högsta prioritet 
har skolan lyckas vända en bottenplacering där många elever tillhört exkluderade smågrupper 
till att vara en av de skolor i Sverige som har bästa måluppfyllelse med elever inkluderade. 
Persson (2012) menar att skolan beslutade sig för att ta sitt fulla ansvar för att eleverna skulle 
bli godkända och inte skylla problemen på individen. Nossebros vision var tydlig: Alla elever 
skulle ses som vinnare i sitt eget liv utifrån sina förutsättningar. Genom att personalen tog del 
av aktuell forskning och skolans styrdokument ändrades förhållningssättet och personalen 
undvek att plocka ut elever i smågrupper annat än vid ytterst sällsynta tillfällen. 
Speciallärarna arbetar inne i klassen tillsammans med klassläraren och pedagogiska 
diskussioner äger ständigt rum (Persson, 2012). Skrtic, Sailor och Gee (1996) menar att 
skolan måste präglas av flexibilitet, fungerande arbetslag samt göra föräldrar och elever 
delaktiga i samarbetet. De hävdar också att inkludering i skolan är en demokratisk rättighet i 
ett demokratiskt samhälle. Dessa slutsatser delas av Skolverket (2009) och Persson 
(2007,2012) som framhåller att heterogent sammansatta klasser gynnar eleverna såväl 
resultatmässigt som socialt. 
 
Sett i ett internationellt sammanhang så förekommer inkluderande klassrumssituationer i alla 
europeiska länder enligt European Agency for Development in Special Needs Education 
(2003). I studien som genomfördes av byrån konstaterades att anpassning till regionala och 
lokala förhållanden måste göras och att de strategier som kan förbättra inkluderingen i skolan 
måste anpassas efter de förhållanden som finns i de olika länderna. Vikten av att lärarna 
behöver kunskap, pedagogiska strategier och stöd spelar en stor roll visas i studien. Även här 
pekade resultaten i skolan på att det som är bra för elever i behov av särskilt stöd även gynnar 
alla elever (ibid). 
 

3.4.1 Möjligheter och hinder för inkludering 
	  
Inkludering nämns inte lika mycket i aktuella styrdokument som de gjorde tidigare. Persson 
(2011) ifrågasätter om inkluderingsbegreppet är så självklart att det inte behöver nämnas och 
menar att det ersatts av en skola med ordning och reda. Göransson, Jansson och Nilholm 
(2011) visar också på att begreppet inkludering inte nämns i Skollagen 1985 och 1994 eller i 
läroplanen, LPO-94, utan har ersatts med att styrdokumenten deklarerar elevens rätt till 
delaktighet och inflytande över sin undervisning. Nuvarande läroplan, Lgr-11 (Skolverket, 
2011) beskriver varje elevs rätt till delaktighet samt att få utvecklas och få känna glädje över 
att göra framsteg och övervinna svårigheter. Persson (2012) kallar begreppet inkludering som 
en ”icke fråga” eftersom inkluderingsbegreppet inte nämns i de tunga styrdokumenten som 
skollag, läroplaner, förordningar och propositioner. Samtidigt ses inkludering som ett mått på 
kvalitet i Skolverkets granskningar ute i landet (Persson, 2012). Detta ser Göransson et al. 
(2011) som ett problem, att de tyngsta styrdokumenten inte nog tydligt har uttryckt att skolan 
måste vara inkluderad, utan att det framskrivna går att tolka på olika sätt. I studien av 
European Agency for Development in Special Needs Education (2003) beskrivs vikten av att 
de europeiska ländernas regeringar har ett tydligt ställningstagande för inkludering där 
styrdokumenten spelar en stor roll för hur inkluderingen framskrivs. 
 
Inkludering är således en process som hela tiden bör utvecklas och skolan måste anpassas till 
den mångfald som finns hos eleverna. Inkludering bör vila på politisk, demokratisk och 
filosofisk grund (Nilholm, 2006; Skrtic 1991; Visile 2003). De slutsatser som dras för att alla 
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elever ska lyckas i en inkluderande skolmiljö är att lärare, skolledning och politiker på 
nationell nivå behöver ha kunskap och visa medvetenhet om faktorer som är gynnsamma för 
att inkludering av elever ska fungera tillfredsställande. Elever i svårigheter ska undervisas så 
nära den ordinarie kursplanen som möjligt strävan ska vara att nå så hög måluppfyllelse som 
är möjligt. Läraren bör ha anpassningsförmåga till innehållet i undervisningen som är 
förvärvad både genom kunskaper och beprövad erfarenhet. Läraren bör också kunna ha 
förmåga att stärka relationer elever emellan, samt visa på en förståelse för att elever är olika. 
Vidare behöver läraren också ha tillgång till specialistkunskaper som kollegor, 
specialpedagoger och stödteam kan förmedla (Skrtic, 1991;Sailor & Gee, 2006). 
 
Skolledningen bör se till att stödet till läraren är anpassat efter de behov som finns för eleven, 
samt ge föräldrar inflytande i utformandet av undervisningen eftersom de har kunskap om 
sina barns behov. Detta kräver att ett nära samarbete mellan elev, lärare, 
specialpedagoger/speciallärare och föräldrar vad gäller planering, genomförande av 
undervisning samt täta återkopplingar och utvärderingar. Hernandez (2013) definierar 
begreppet samarbete som att arbeta tillsammans för en lyckad skolsituation för elever i behov 
av särskilt stöd där samarbetet präglas av att gemensamma ansträngningar, ett gemensamt för 
hållningssätt och en kraftsamling av resurser bidrar till elevens framgångar. 
 
 The collaborative process reframes how teachers and therapists engage eachother involved 
 In educational contexts. Finally, the multitude of personnel and other stakeholders involved in 
 the process must be recognized in an of the essential characteristics requiered for the success-
 full implementation of collaboration (Hernandez, 2013, s.486). 
 
Skolor tar större ansvar idag genom att de värdesätter och använder sig av samarbete mellan 
olika kompetenser. Oavsett om det handlar om förebyggande arbete, inkludering, handlar 
milda till stora svårigheter eller multipla funktionsnedsättningar hos eleven så har det visat sig 
att samarbete och handledning av olika professioner har den bästa effekten för elevens 
resultat. Uteblir ett samarbete får detta negativa konsekvenser för eleven (Hernandez 2013; 
Persson 2012). 
 
På nationell nivå behöver makthavare och styrande tydligt ta ställning för inkluderande 
undervisning. Resurser och medel till verksamheten behöver tilldelas efter behov och målen 
för utbildningen behöver klargöras på ett tydligt sätt som främjar inkludering. Skrtic (1991) 
ställer sig kritisk till byråkratin inom utbildningssystemet som spänner mellan att vara 
individfokuserad å ena sidan och formell/standardiserande å andra sidan. Genom den rådande 
byråkratin ser Skrtic en fara i att eleven byråkratiseras med diagnoser som används i syfte att 
göra eleven till ett ”fall” och faller utanför det som ses normalt. Motivation på nationell, 
organisations-, grupp- och individnivå ses en viktig förutsättning för inkluderande 
undervisning. Elevers motivation för att arbeta mot nya mål stärks genom att deras styrkor, 
resurser och förmågor lyfts på ett positivt sätt (Hernandez, 2013; Nilholm 2006). 
 
En annan faktor som kan bidra till framgång för inkludering är att förbereda blivande lärare i 
sin utbildning vid universiteten. Lärarutbildningen måste anpassas så att lärarstudenterna 
redan i sin utbildning får kunskap och är förberedda på hur elever i behov av särskilt stöd ska 
mötas så att inkludering är ett naturligt inslag i deras yrkesprofession redan från början av 
karriären (Åberg, 2009). Dessvärre verkar det som om så inte är fallet med tanke på att 
Persson (2011) menar att det är viktigt att ge de lärare som är yrkesverksamma rätt 
fortbildning och kompetenshöjande insatser eftersom de reformerade lärarutbildningarna har 
långsamt genomslag när det tar tid innan nyutbildade lärare kommer in på arbetsmarknaden. 
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Persson (2011) menar att fortbildning för redan verksamma lärare är nödvändig för att öka 
inkluderingen i skolan. 
	  
Clark, Dyson, Millward och Robson (1999) har i en studie av fyra skolor i Storbritannien 
kommit fram till att de elever som lärare och skolor har svårast att inkludera och ge en 
adekvat utbildning till, är de elever med socioemotionella problem och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Samtliga fyra skolor i deras studie uppvisade problem med att ha 
tillräckligt med resurser och stöd för dessa elever och tid för gemensam planering inom 
personalgruppen. Brister i relationsskapande processer mellan eleverna och personalen sågs 
som hinder för en lyckad inkludering. Elever i andra svårigheter sågs som lättare att inkludera 
i den ordinarie undervisningen. Detta är i linje med European Agency for Development in 
Special Needs Education (2003) studie som visar att de största utmaningarna ligger i att 
kunna hantera de elever med olika uppförandemässiga och känslomässiga svårigheter i den 
inkluderande undervisningen. Resultaten visar att läraren måste få stöd i form av assistenter, 
kollegor och specialpedagoger. 
 
I den sammanfattande rapporten av European Agency for Development in Special Needs 
Education (2003) där litteraturstudier, fallstudier i femton Europeiska länder och diskussioner 
mellan sakkunniga ägt rum har ett antal idéer om inkludering i klassrummet presenterats och 
hinder som kan motverka en lyckad inkludering påvisats. Effekter som visat sig vara goda i 
den inkluderande undervisningen är att lärare bör samarbeta med olika professioner både 
inom och utanför skolan för att erhålla stöd som ger förutsättningar för inkludering. 
Samarbete mellan skolor och utbyte av erfarenheter har visat sig ha goda effekter på 
inkludering. Resurser inom skolan bör vara flexibla och kunna omfördelas efter behov. 
Rapporten visar också att det är avgörande att det finns tillräckligt med resurspersoner för 
elever som är i behov av särskilt stöd. Elever i svårigheter gynnas av att arbeta i par eller 
grupper med sina klasskamrater. Tydliga regler, ramar och mål gynnar elevernas inlärning, 
likaså vikten av att varje elev har en individuell utvecklingsplan som följs. Vidare pekar 
resultaten på att lärarens inställning och vilja att undervisa elever som är olika är avgörande 
för att inte specialpedagogen ska få ta över eleven och därmed exkludera denne från klassen. 
Läraren behöver således utveckla en god relation till sina elever och genom att växla 
perspektiv på eleven få en syn som främjar inkludering (ibid.). 
 

3.4.2 Rektors syn på inkludering 
	  
Heimdahl Mattson (2006) konstaterar att de rektorer som ser eleven ur ett 
kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv kan styra specialpedagogiken till att bli exkluderande 
medan rektorer som ser elever i svårigheter ur ett kritiskt/relationellt perspektiv och som ett 
gemensamt intresse bidrar till inkludering. Slutsatsen är att det ser olika ut i skolorna i landet 
hur man ser på den specialpedagogiska verksamheten ute i skolorna och speciellt har rektors 
syn på inkludering betydelse för hur den specialpedagogiska undervisningen genomförs. 
Hur inkluderingen lyckas beror på hur mycket rektor tror på inkluderingstanken. Utan rektors 
stöd kan lärare känna sig vilsna och ensamma och ha svårt att mäkta med att möta alla elevers 
behov. Rektor måste således leda, organisera och implementera arbetssätt som är gynnsamma 
för en inkluderande undervisning (Eldar, Talmor & Wolf- Zukerman 2009). 
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4 Metod 
 
I detta avsnitt redovisas val av metod och tillvägagångssätt som använts för att besvara 
frågeställningarna i syftet. Respondenter, procedur och bearbetning beskrivs, samt 
vetenskapsrådets etiska principer. Ett avsnitt ägnas åt studiens giltighet och trovärdighet. 

4.1 Intervju 
	  
Valet föll på kvalitativ halvstrukturerad intervjumetod eftersom jag ville ta reda på hur lärarna 
upplever och ser på handledning av specialpedagog och vilka effekter handledningen för med 
sig på undervisningen. Respondenterna fick även beskriva sina erfarenheter och uppfattningar 
som Trost (1997) beskriver intervjuformen. En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal 
men har ett bestämt fokus och den är lämplig för studier som kretsar kring handlingsmönster 
och inte är generaliserbar och kvantifierbar vilket stämmer överens med denna uppsats. I linje 
med Kvale (2009) syftar dessa halvstrukturerade intervjuer till att studera den aktuella 
personens livsvärld och hennes relation till den. Den utförs med hjälp av en intervjuguide som 
fokuserar vissa teman och frågor som leder intervjun i rätt riktning. Eftersom syftet var att ta 
reda på respondenternas information och tankar kring handledning föll valet på att ställa 
öppna frågor. Frågeställningarna i syftet har besvarats av åtta stycken lärare och intervjuguide 
med frågeområdena bifogas som Bilaga 1.  
 
Dessa intervjuer utgör studiens empiriska material och intervjufrågorna som ställdes är 
utformade utifrån de tre frågeställningarna i syftet. Intervjuguiden användes som bas och 
följdfrågor ställdes utifrån de svar som respondenten gav. Intervjuguiden är uppdelad i fem 
frågeområden. Den inleds med frågor kring lärarnas erfarenheter av specialpedagogisk 
handledning, därefter följer frågor som rör handledningens upplägg och lärares upplevelser av 
handledningstillfällena. För att ta reda på vilken syn lärare har på handledning och vilka 
effekter som handledningen bidragit till ställdes frågor kring detta. Det handlade om 
inkluderingseffekter, kollegiala effekter och om synen på eleverna förändrats i och med den 
specialpedagogiska handledningen. Detta för att få fram vilket specialpedagogiskt perspektiv 
som lärarna hade på eleverna. Följdfrågor ställdes där oklarheter kring om frågan besvarats 
rådde och kontrollfrågor ställdes vid några tillfällen för att kontrollera om respondenterna 
förstått frågan rätt. 
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4.2 Urval  
	  
I urvalsgruppen bör det ingå personer som har erfarenhet av det som ska undersökas. 
Eftersom syftet i denna studie var att ta reda på lärares erfarenheter och upplevelser av 
specialpedagogisk handledning föll valet på lärare som deltagit i specialpedagogisk 
handledning. Jag har använt mig av bekvämlighetsurval (Trost, 1997 s. 108) genom att 
tillfråga lärare som har haft specialpedagogisk handledning. Eftersom jag behövde komma i 
kontaktat med fler lärare som fått handledning kontaktade jag en specialpedagog som ägnar 
huvuddelen av sig tjänst till specialpedagogisk handledning, som i sin tur frågat lärare som 
ställde upp för intervju. Lärarna kommer från olika skolor från tre svenska kommuner. De 
arbetar på grundskolans låg- och mellanstadium. Samtliga respondenter har erfarenhet av mer 
än en handledande specialpedagog från organisationen. Däremot varierar det hur länge de 
haft handledning och hur många gånger under sitt yrkesverksamma liv.  
  
Urvalet består av åtta lärare med lärarexamen, Två stycken tjänstgör på lågstadiet, tre stycken 
är grundskollärare årskurs ett till sju med svenska/so som inriktning och två lärare är behöriga 
att undervisa i årskurserna fyra till nio med behörighet i matematik och samhällsorienterande 
ämnen. En lärare är behörig i årskurs ett till sju i matematik och no. Två av lärarna är män och 
sex av lärarna är kvinnor. Medelåldern är 39 år och den genomsnittliga arbetslivserfarenheten 
inom skolan är nästan 15 år. Respondenterna och skolorna har fingerade namn för att 
Konfidentialitetskravet ska följas. 

4.3 Procedur 
	  
Ett missivbrev skickades ut en vecka innan intervjutillfällena till samtliga respondenter. 
Missivbrevet bifogas som Bilaga 2. Intervjutillfällena startade med att vi gick igenom de fyra 
huvudkraven i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna 
upplystes om att det kunde bli aktuellt för mig att ställa kompletterande frågor via telefon 
eller mail och alla var eniga om att den möjligheten skulle finnas. En provintervju 
genomfördes och ett par frågor kunde strykas eftersom de gav samma svar som andra frågor. 
Intervjuerna spelades in med min iphone efter respondenternas godkännande. Jag skrev korta 
stödord för säkerhets skull ifall tekniken skulle trassla och intervjuerna inte då skulle gå att 
använda (Kvale, 2009). Inspelningarna av intervjuerna höll god kvalitet och kunde användas. 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, i rum som fanns tillgängliga vid 
tillfället. Intervjuerna spelades in med hjälp av min Iphone. Längden på intervjuerna varierar 
mellan 18 och 25 minuter. Samtliga intervjuer avslutades innan förutbestämd tidsram som 
angavs i missivbrevet som var en timme. Intervjuerna genomfördes som enskilda intervjuer 
och samtliga intervjuer upplevdes som positiva där deltagarna visade intresse och 
engagemang. Då det utlovats att varje intervju som högst skulle ta en timme följdes detta 
noggrant. 
 

4.4 Bearbetning och analys av data 
	  
Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger efter genomförandet och sammanfattades utifrån 
intervjuguiden samma dag som intervjun genomförts. I linje med Trosts (1997) 
rekommendationer gjordes analyser av datainsamlingen fortlöpande under den pågående 
studien, däremot inte i direkt anslutning till intervjuerna. Intervjuerna lyssnades på i efterhand 
och korta minnesanteckningar skrevs ner under tiden. En sammanfattning av intervjuerna 
skrevs och en omstrukturering av intervjufrågorna gjordes med avsikt att passa intervjuguiden 
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samt studiens syfte och frågeställningar. För varje frågeställning sorterades svaren från 
respondenterna in så att de gav upplysning kring det område som efterfrågades av mig som 
intervjuare. Detta är i enighet med Trost (1997) som menar att denna typ av bearbetning gör 
att material som inte är av relevans för studien tas bort (s. 114). Likheter och skillnader i 
svaren från respondenternas erfarenheter av handledning söktes genom att gå igenom svaren 
som erhållits. Intervjuerna redovisas i resultatdelen där sammanfattande text varvas med citat 
från respondenterna. 

4.5 Undersökningens giltighet och trovärdighet 
	  
Studiens syfte var att få djupare kunskap om den specialpedagogiska handledningens 
betydelse som stöd för elever utifrån lärares syn och uppfattningar och därför fanns en 
ambition att analysera, tolka och beskriva respondenternas svar på ett så tillförlitligt och 
giltigt sätt som möjligt. Det mätinstrument som använts i denna studie, kvalitativ 
intervjumetod har som ambition att ta reda på hur lärare uppfattar och upplever 
specialpedagogisk handledning. Trovärdigheten i studien visas genom den relevans som 
insamlad data har till syfte och frågeställningar. Reflektion till de etiska aspekterna stärker en 
studies trovärdighet vilket är i enlighet med Trost (1997) och Kvale (2009). När intervjuerna 
spelades in ökar dess trovärdighet enligt Dimenäs (2007). En kontinuerlig validering i alla 
faser av arbetet med studien gjordes vilket stärker dess trovärdighet genom att jag under 
processens gång kontrollerat, ifrågasatt och med hjälp av den teoretiska ansatsen tolkat 
resultaten. Respondenternas svar i intervjuerna är att tolka som sanningsenliga enligt deras 
perspektiv på ämnet. I linje med Backman (2008) och Kvale (2009) har fyra av 
respondenterna givits möjlighet att läsa igenom intervjuerna vilket ökar studiens giltighet. De 
övriga fyra respondenterna har inte läst igenom intervjuerna på grund av tidsbrist och 
geografiska avstånd. Genom att svaren kategoriserades under de tre forskningsfrågorna och 
med hjälp av den teoretiska ansatsen höjs också studiens giltighet eftersom svaren tolkats 
utifrån dessa ramar i linje med Kvale (2009). Eftersom urvalet i denna studie är ett 
bekvämlighetsurval finns det risk att respondenterna som deltagit i studien är personer som 
ställer sig positiva till specialpedagogisk handledning. En risk som också kan minska giltighet 
och trovärdighet kan vara att den specialpedagog som frågade sina handledda lärare kan ha 
valt ut personer som har specialpedagogisk handledning liggandes varmt om hjärtat. 

4.6 Etiska överväganden 
	  
All forskning ska i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) omfattas av rättigheter till sekretess, 
anonymitet, samtycke och konfidentialitet. Informationskravet innebar i detta fall att studien 
är ett examensarbete på specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet, samtyckeskravet 
som innebär att det är frivilligt att delta, samt att respondenterna när som helst kunde avbryta 
intervjun. Konfidentialitetskravet ska garantera respondenterna största möjliga anonymitet 
och nyttjandekravet innebar att jag informerade om att intervjuanteckningarna och 
ljudupptagningarna skulle förstöras när de använts i studien och när uppsatsen godkänts. 
Intervjuaren får aldrig upplysa någon om vilka respondenter som avböjt eller medverkat i en 
intervju. Forskningsintervjuer syftar enligt Trost (1997) till att bygga på konfidentialitet för 
att föra forskningen framåt. För att ingen ska komma till skada är respondenterna som deltagit 
i intervjun avpersonifierade. Respondenterna garanteras anonymitet vilket innebär att 
igenkännande tecken som namn och egenskaper som kan leda till en viss person har tagits 
bort. Trost (1997) menar att det är viktigt för respondenterna att få behålla sin personliga 
integritet och därför har talspråk, upprepningar eller annat som kan förknippas med en viss 
person tagits bort i citaten. Sekretessen måste alltid beaktas eftersom personer som deltagit i 
studier alltid måste skyddas. Trost (1997) betonar vikten av att de etiska aspekterna noggrant 
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ska övervägas och att detta gäller hela förfarandet av insamlat material. Med tanke på de 
etiska aspekterna och för att ytterligare skydda respondenterna har jag valt att inte nämna 
några namn i de följande styckena och citaten efter introduktionen av personer och skolor. 

5 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultaten från de genomförda intervjuerna med de åtta lärarna. 
Stycket är indelat i tre underrubriker som är tänkta att övergripande besvara de tre 
frågeställningarna i syftet som var att få djupare kunskap om den specialpedagogiska 
handledningens betydelse som ett stöd för elever i en inkluderande undervisning. Syftet var 
vidare att få en djupare förståelse för hur lärare upplever den specialpedagogiska 
handledningen. Redovisningen av resultaten inleds med en kort beskrivning av lärarna, samt 
deras bakgrund och erfarenheter kring handledning i syfte att sätta in resultaten i ett 
sammanhang.  

5.1 Beskrivning av lärare och deras erfarenheter av handledning  
	  
Alice, Anna, Anita och Anders på Almskolan 
Alice, Anna, Anita och Anders arbetar i årskurs ett till sex på Almskolan. Almskolan har en 
specialpedagog som tjänstgör där på deltid och en specialpedagog som de får handledning av 
när det gäller elever som utmanar på olika sätt. Alice har haft regelbunden handledning under 
cirka ett års tid, eftersom det finns elever i hennes klass som har behov av att få hjälp med 
affektkontroll, anknytningsmönster och socialt samspel. Specialpedagogen ingår i den 
centrala elevhälsan och får bokas vid behov. Denna handledning skedde varannan månad 
under det första halvåret men eftersom har träffarna glesnat ut när specialpedagogen menar att 
personalen har många användbara verktyg, samt att eleven i fråga börjat fungera bättre i 
samspelet med andra. De menar att det fortfarande är viktigt med uppföljningar och 
handledning med specialpedagogen eftersom de fortfarande behöver stöd från henne när de 
känner att situationen i klassen är jobbig och svår vilket den är i perioder. Specialpedagogen 
kommer ungefär tre gånger per termin i nuläget, men går alltid att nå via telefon och 
mailkontakt. 
 
Handledningen initierades av lärarna i samförstånd med rektor eftersom behovet av 
handledning var stort. Tillsammans har de tre kvinnliga lärarna handledning av samma 
specialpedagog. Alice har haft handledning förr på en annan skola, men då av en annan 
specialpedagog där handledningen startade när situationen upplevdes som ohållbar. Alice 
menar att hjälpen kom in alldeles för sent vid den skolan. Anita och Anna har jobbat under 
lång tid på Almskolan och eftersom lärarna har olika ämnen i klassen där Alice är mentor blir 
alla involverade i handledningen. Lärarna hade handledning redan innan Alice började på 
Almskolan. De uppskattar att handledningen funnits till och från under cirka fyra års tid av 
specialpedagogen från elevhälsan. Handledningen har fokuserat på elever som utmanar på 
olika sätt. Ofta har det varit elever som haft svårt med det sociala samspelet med andra elever 
på skolan eller elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Just nu är Anders utan 
handledning eftersom han inte undervisar i den aktuella klassen. 
 
De har haft handledning av tre olika specialpedagoger, en av dem har nyligen gått i pension. 
Den specialpedagogen som har deltidstjänst på skolan handleder mer i ”farten” som 
exempelvis när lärarna har fikarast eller när lärarna funderar kring lämpliga läromedel eller 
andra svårigheter som eleverna kan ha med skolarbetet. Respondenterna menar att denna 
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specialpedagog tidigare haft ett mer skolutvecklande och handledande uppdrag men när 
resurserna minskat är det eleverna som har högsta prioritet och det tycker respondenterna är 
rätt och riktigt, men alla fyra lärare uttrycker en önskan att få träffas för att reflektera 
tillsammans. De upplever att tid avsatt för handledning eller att kunna reflektera tillsammans 
inte finns. Alla fyra lärarna upplever att handledningen, både den som ges i form av 
anpassning, råd, tips och den specialpedagogiska handledningen i form av regelbundna 
inbokade träffar som mycket värdefull. Respondenterna säger att de är nöjda med 
specialpedagogen som tjänstgör på skolan. Hon har lång erfarenhet i yrket och är alltid villig 
att hjälpa till med att jobba med eleverna, det kan handla om att utföra olika test, som DLS, 
Provia och Nybörjardiagnoser. De berättar att hon även plockar ut elever ibland för att de ska 
kunna förberedas eller få förtydligade instruktioner kring de arbeten som klassen jobbar med. 
Respondenterna menar också att specialpedagogen ger förslag på metoder och åtgärder som 
påverkar eleverna i positiv riktning. Det är specialpedagogen som huvudsakligen utarbetar 
åtgärdsprogrammen på skolan. Respondenterna anser att båda specialpedagogerna känns 
mycket kunniga och pålitliga. 
 
                     Vi har fått boka in handledning med specialpedagogen…inte så ofta numer, men  
                         det har varit väldigt givande. Man får mycket input och tankegångar…man blir      
                         mer reflekterande tillsammans med de kollegor man har handledning med. (Anna). 
 
Anders menar att det funnits stunder när han inte bara ifrågasatt sin egen kompetens, utan 
även känt sig ifrågasatt av skolledningen. Han menar att många känslor dyker upp och det är 
lätt att tvivla. 
 
 Det var bra att ha någon att prata med när man behöver det. Jag menar att det är lätt 
                          att bli ifrågasatt från alla håll när det är jobbigt i en klass. Det kändes skönt att få veta vad man 
                          skulle göra när det krisade. Hon kunde berätta att det är naturligt att känna som jag gjorde 
 (Anders). 
 
Anita säger att hon alltid har haft bra stöd från specialpedagoger, från det att hon gick 
lärarutbildningen och var ute på praktik till nu när hon arbetar som klasslärare. Hon upplever 
att specialpedagogerna är mycket hjälpsamma både gentemot henne och eleverna. 
 
                         Handledningen är super om man säger så. Borde vara väl unt för alla. Tänk, hon hjälper 
                         till med allt, jag behöver bara fråga så kommer hon och hjälper till. Jag kan fråga vad som helst 
                         (Anita). 
 
Bertil på Blomskolan 
Bertil har arbetat på Blomskolan i fyra år. Blomskolan är den andra skolan han jobbar på 
sedan han fick tog sin lärarexamen. Han undervisar i årskurserna fyra, fem och sex i 
matematik och samhällskunskap. Bertil har fått handledning vid några tillfällen och upplever 
att det är stor skillnad på hur handledningsförfarandena ser ut. Just nu har han inte tillgång till 
handledning utan specialpedagogen som tjänstgör på skolan arbetar mest med eleverna som 
behöver extra stöd. Hon kan vara behjälplig när det gäller råd och tips på vilka läromedel 
Bertil kan använda eller så tar hon ut elever och jobbar med dem, mest med läsning och i 
matematik. När Bertil fick handledning för ett år sedan initierades denna av rektor eftersom 
Bertil skulle ta över en klass som var känd för att vara stökig och jobbig.  
 
                      Jag har haft handledning till och från under flera år. Mest har det varit   
                          om jag haft någon stökig klass. Jag fick åka till specialpedagogen…det är bättre  
                          än när någon kommit in i klassen och observerat och gett tips och råd…det var   
                          jag inte nöjd med, det som jag fått tidigare…”har du provat att sätta honom  
                          ensam”. Det har jag känt att det har inte hjälpt så mycket, det har jag kunnat  
                          tänka ut själv (Bertil). 
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Cecilia på Cylinderskolan 
Cecilia har lång erfarenhet av läraryrket. Hon har ofta arbetat i resursgrupper eller med 
klasser som utmanat på olika sätt. På Cylinderskolan har hon arbetat i två år och undervisar i 
svenska och so på mellanstadiet. Just nu har hon ingen handledning eftersom hon känner att 
inte behovet finns. Både hon och rektor har varit initiativtagare till tidigare handledning. 
Ibland har handledning funnits på skolan och hon har kunnat delta i den redan befintliga 
handledningsgruppen. Handledare har varit både specialpedagog som tjänstgjort på skolan 
och externa handledare. Cecilia upplever att handledning ofta initieras när krisen redan är ett 
faktum men att hon även erfarit handledning som är förebyggande och bra. 
     
                          Jag har arbetat i tre olika kommuner och upplever skillnaderna stora hur stödet  
                          ser ut. I den största kommunen fanns allt…barnhabilitering…specialpedagogiskt stödteam 
                          och handledning av en specialpedagog, bara för mig.. känslan att få ingå i ett team gör ju  
                          att man får energi till de prövningar det innebär att vara lärare i en grupp där behoven är stora 
                          (Cecilia). 
 
Cecilia berättade att träffar med barnhabilitering och stödteamet skedde flera gånger per 
termin och specialpedagogiskt stöd fanns varje vecka. När Cecilia jobbade i två mindre 
kommuner var inte stödet lika stort men Cecilia upplevde att hon fått med sig stor erfarenhet 
som är användbar från den stora kommunen. På Cylinderskolan arbetar en specialpedagog 
huvudsakligen med eleverna. Specialpedagogen finns även tillgänglig på elevhälsoteamen 
som skolan har varannan vecka. Där kan lärarna ta upp olika funderingar kring elever och 
därigenom få förslag på åtgärder de kan prova i undervisningen. Elevhälsoteamet kan också 
besluta om att ta ärenden vidare för utredning. 
 
Disa på Doroteaskolan 
Disa arbetar både på mellanstadiet och har även timmar i matematik på högstadiet. Hon har 
arbetat på Doroteaskolan under största delen av hennes tid som lärare. Just nu har skolan 
ingen specialpedagog alls. Disa har träffat olika specialpedagoger under sin tid som lärare och 
känner att den specialpedagog som var en del av arbetslaget gav henne mest eftersom 
specialpedagogen fanns med på ett par lektioner i veckan och kunde ge direkt återkoppling 
och stöd till både elever men också till Disa. Därför menar Disa att handledningen fanns där 
naturligt och initierades av lärarna själva. 
 
                          Skolledningen har en ganska blek inställning…just nu har vi ingen specialpedagog…Ingela 
                          som var specialpedagog tidigare jobbade jag med i två-tre år, hon och jag var tighta…hon  
                          var med på mina mattelektioner och var med i vårt arbetslag. Det gjorde ju att man fick input  
                          direkt (Disa). 
 
Eva på Ekenskolan 
Eva jobbar på Ekenskolan sedan några år tillbaka. Hon har lång erfarenhet av läraryrket. Hon 
undervisar några timmar på lågstadiet i idrott och resten av tiden jobbar hon på mellanstadiet. 
Eva har arbetat största delen av tiden på mellanstadiet och har haft olika speciallärare och 
specialpedagoger som funnits på skolorna hon tjänstgjort vid. Den specialpedagog som nu 
tjänstgör på skolan finns tillgänglig för handledning eller rådgivning genom att hon har avsatt 
tid efter lektionernas slut en dag i veckan. Då har lärarna på skolan möjlighet att vända sig till 
henne och be om råd, eller få hjälp med att hon kommer in i klassen och tittar på struktur och 
hur eleverna samspelar med varandra. Eva känner att rektor är positiv till både 
specialpedagogen och det stöd som tillhandahålls. Eva säger dock att denna tid ibland upptas 
av andra möten eller fortbildning som både lärarna och specialpedagogen är kallade till. Eva 
menar att initieringen till handledning eller konsultation sker efter lärarnas behov på skolan, 
men att specialpedagogen ofta lyfter olika ämnen på konferenstiden eller vid elevhälsoteamet. 
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Eva tycker att det är synd att handledningen inte prioriteras mer, eller tid för kollegor att stötta 
varandra. Hon menar att lärarnas arbetsbörda är stor och det kan kännas både som en lättnad 
men även som en börda att ha inplanerad tid för handledning. Eva nämner att det ibland är 
både möten och ämnesträffar inbokade på samma tid på eftermiddagarna och att lärarna måste 
prioritera vad de ska välja.  
  
                           Jag har tyvärr inte så bra erfarenheter av …specialpedagoger på tidigare skolor. En 
                           fick jag bara papper av..”Det här pappret kan han göra”, ja då kopierade hon upp större text 
                           fast det var läsförståelse som eleven behövde. Hon hade en massa konstiga saker. Hon skulle 
                           göra om åtgärdsprogrammen och fylla i papper. Hon var ju rädd för eleverna, barnen förstod  
                           henne inte. Nu med den nya har jag ju en insikt i vad det handlar om. Nu finns hjälp att få. Förr 
                           visste jag inte vad som fanns. Hon hjälper ju mycket ( Eva). 
 
Samtliga respondenter menar att det inte är så vanligt överlag med handledning av 
specialpedagog eftersom denne oftast jobbar med elever i behov av särskilt stöd. De säger att 
hjälpen i första hand går till eleverna och två respondenter funderar om det kan vara så att 
specialpedagoger som inte handleder kommer bort från själva handledningen och kanske inte 
är villiga att handleda personal. Respondenterna uttrycker det hårdare klimatet i skolan och 
elever som mår dåligt som svårare att hantera och tror att behov av handledning kommer att 
öka. Sju av åtta respondenter har fått handledningen förlagd till sin skola, den åttonde 
respondenten fick åka till specialpedagogen för handledning. 

5.2 Lärares upplevelser av den handledning de fått av specialpedagogen  
 
Respondenterna menar att handledningstillfällena skedde tätare i början av 
handledningsperioderna för att sedan glesna till ett par, tre gånger per termin. Handledningen 
tar oftast mellan en och en halv till två timmar per tillfälle. En av respondenterna fick åka iväg 
för att få handledning och det skedde inom ramtiden, ibland fick han även åka under 
lektionstid. Övriga respondenter säger att handledningen äger rum efter lektionstid och inom 
ramtid. Det verkar som om handledning i form av regelbundna inbokade träffar med 
specialpedagogen är ovanligare än enskild konsultation. Handledning har vid ett par tillfällen 
också skrivits in i elevernas åtgärdsprogram för att visa att även personalen får fortbildning 
och stöd i arbetet med eleven. 
 
 Det är bra att handledningen står skrivet in i åtgärdsprogram eftersom det visar på att vi får  
                          utbildning även på skolnivå, det är inte bara eleven som får träna, utan även vi lärare (Anita). 
 
De flesta (7 st) upplevde att rektor varit positiv till handledningen och respondenterna kände 
sig delaktiga i beslutet om handledning. Tre av respondenterna önskar att rektor skulle delta 
vid handledningen för att få ökad förståelse för eleverna som är i behov av särskilt stöd. De 
andra ansåg inte att rektor behövde delta i handledningen eftersom det ibland fanns behov att 
få ösa ur sig tankar och känslor som de inte ville dela med sig till rektor. Alla respondenter 
såg handledningen som frivillig, även om rektor initierat den. På den skola där 
specialpedagog för tillfället saknas har extra resurs anställts i klasserna där behoven finns. Där 
menar respondenten att det kan vara så att skolledningen kanske är rädda för att det kommer 
in någon som kan mer än dem i vissa frågor. Hon menar att det kan vara därför som man inte 
söker aktivt efter en specialpedagog. 
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De flesta av respondenterna (7 st) upplever det specialpedagogiska stödet som positivt. De 
upplever även den konsultativa handledningen som viktig, eftersom det också gagnar eleverna 
huruvida de får hjälp med att anpassa läromedel och datorprogram. Vid två skolor finns ett 
centralt resursteam att tillgå som tillhandahåller hjälpmedel, assistenter och olika slags 
professionell hjälp till skolorna. Specialpedagogerna ingår i elevhälsoteamet och därifrån 
säger sig respondenterna få hjälp och stöd med hur de kan jobba för att underlätta för eleverna 
som är i behov av särskilt stöd genom att eleverna ”lyfts” som ärenden och förslag på 
anpassning för eleven utformas. Rektor beslutar i elevhälsoteamet om åtgärdsprogram ska 
utformas. 
 På eht finns olika kompetenser samlade, det innebär att det blir en bredare syn på eleven, jag 
                          kan få tips på vad jag kan jobba direkt med eleven och så blir det på ett djupare plan eftersom  
                          det ibland är så att vi måste gå vidare med skolläkarbesök eller utredning av eleven (Eva). 
 
 
Specialpedagogerna är också behjälpliga när det gäller att sammanställa läs- och 
skrivdiagnoser och göra nybörjartester när eleverna börjar första klass. Specialpedagogerna på 
skolorna brukar också träna eleverna i arbetsminnesträning och ställer i ordning anpassat 
material till elever som har behov av detta. Det är i huvudsak med eleverna som 
specialpedagogerna ute på skolorna jobbar.  

5.2.1 Specialpedagogen som relaterar till forskning 
	  
Lärarnas upplevelser av handledning varierar något och några av respondenterna (3 st) tycker 
att handledningen skulle ha mer inslag av forskning och metoder än att ge tips på en alternativ 
bok eller annat läromedel. De fem respondenter som fått handledning i form av forskning, 
verktyg att kunna använda i undervisningen, som ritprat, sociala berättelser, anknytningslekar 
och hur elever i behov av särskilt stöd ska bemötas på bästa sätt, förefaller nöjda med 
handledningen. 
  
 Jag känner att jag har stor nytta av att kunna ritprata och skriva sociala berättelser för flera 
                          elever i klassen, inte bara den elev som varit i akut behov av det. Jag kan skriva sociala  
  berättelser när elever har ett behov att få ändra på sitt beteende. Alla gynnas i klassen av detta 
 (Alice). 
 
                         Forskning hinner man sällan läsa in sig på, så det är jättebra när vi får en lightversion som vi 
                         får förklarat för oss och som vi kan tas med oss i undervisningen. (Bertil). 
 
  
De upplever att det är viktigt att arbeta forskningsbaserat och att detta stärker deras sätt att 
undervisa. Två av respondenterna berättar att de även får tips på litteratur som utvecklar dem 
att förstå hur man själv som lärare och människa kan reagera i olika sammanhang. 
 
 Jag har börjat läsa boken Känslans intelligens, en mycket bra bok som vi blev  
 tipsade om att läsa på handledningen. Känner igen saker som hon har tagit upp 
 med oss (Anna). 
 
   

5.2.2 Specialpedagogen som relationsbyggare och stöd i en inkluderande verksamhet 
	  
Samtliga respondenter nämner även att det har stor betydelse att ha en specialpedagog som 
bollplank och hitta lösningar tillsammans med. Respondenterna ser positivt på den 
handledning de får eller har fått eftersom de känner att specialpedagogens kompetens förenar 
sig med lärarnas kompetens och ett utbyte sker i samarbetet. 
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Att få respons och återkoppling av handledaren ses som viktigt för att läraren ska känna att 
hon eller han är på väg åt rätt håll med de metoder som lärs ut. Det specialpedagogiska stödet 
ser respondenterna som mycket viktigt när det fungerar. De upplever att det är stärkande med 
en specialpedagog som de kan få stöd av och olika tekniker att arbeta utifrån men även någon 
att få ur sig jobbiga känslor kring elever som utmanar.  
 
Samtliga respondenter menar att de får hjälp att anpassa stödet efter varje elev, men att de 
genom handledningen också får metoder att jobba med hela klassen. Det handlar mycket om 
att få ett gemensamt förhållningssätt när det är flera lärare inblandade i samma klass, menar 
respondenterna. Det kan vara att jobba med värdegrunden, om att alla människor är olika och 
på så sätt att få eleverna att utveckla förståelse för sina klasskamrater och sig själva. Detta 
anser respondenterna stärka relationerna mellan eleverna och de upplever att eleverna vågar 
umgås och samarbeta utanför invanda mönster. Diagnoser ses inte längre som lika viktiga 
eftersom handledningen bidrar till att jobba för eleverna.  
 
 Det är ju så, numer, att diagnoser i alla ära, spelar mindre roll eftersom eleven hur som helst 
                          ska gå i sin klass och då måste ju vi lärare veta hur vi ska hantera allt för att få det att funka 
 (Bertil). 
 
Två av respondenterna fick arbeta med Kat Kit under handledning av specialpedagogen och 
de tycker att det var ett bra material för att få eleverna att beskriva och gradera sina känslor. 
Respondenterna (4 st) har också fått lära sig hur de kan hjälpa eleven att gradera sina känslor. 
Fyra respondenter upplever också att handledningen bidrar till att de blivit mer förutseende 
och kan läsa av eleverna i behov av särskilt stöd, genom att vara steget före när orken hos 
eleven börjar tryta. 

5.2.3 Hinder och negativa upplevelser av handledningen 
	  
Negativa upplevelser eller hinder kan vara när en ny lärare kommer in i gruppen eftersom de 
lärare som fått handledning en längre tid då kan känna att de får börja om från början. Tre av 
respondenterna säger också att det är olyckligt när handledaren får ställa in 
handledningstillfället eller om någon av de som ingår i handledningsgruppen måste delta i 
annat. Fyra respondenter menar också att när det bara finns en specialpedagog i kommunen 
som endast arbetar med handledning och har vidareutbildning inom neuropsykiatri kan det 
vara svårt att hitta tider för nästkommande handledningstillfälle.  
 

Det skulle behöva vara fler specialpedagoger som handleder inom neuro och när det handlar 
om känslor. Det verkar som om elever mår sämre nuförtiden och vi har inte fått denna kunskap i 

 lärarutbildningen(Anita). 
 
I vissa fall kan det kännas oförberett från specialpedagogens sida. Respondenterna menar att 
viljan finns och att det är förståeligt när specialpedagogen ska räcka för så många. Tidsbrist 
upplever majoriteten (7 st) av respondenterna som en orsak till att handledning kan utebli. De 
menar att alla agendor är fulltecknade på eftermiddagarna. De kan också känna sig trötta efter 
en hel dags undervisning eftersom handledningen är förlagd på eftermiddagarna. 
  
 Samtidigt som man kan vara jättetrött efter en lång arbetsdag så får i alla fall jag ny energi 

och tron på mig själv ökar av handledningen. Man stärks och känner sig upprymd efteråt 
(Anna). 
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Fyra respondenter skulle önska att de visste mer om strukturen kring handledningen så att det 
blir en röd tråd i handledningsförfarandet. De uttryckte en önskan att både ha teman att arbeta 
kring men även handledningstillfällen då det skulle vara fritt att ta upp vad som kändes 
aktuellt. Fyra av respondenterna uttrycker att den specialpedagog som finns på deras skolor 
idag övervägande jobbar som speciallärare. 
 

5.2.4 Ramar och struktur vid handledningen 
 
Ingen av respondenterna har något skriftligt kontrakt som upprättats vid handledningen, 
däremot har handledare informerat om hur upplägget ska se ut och hur långa varje 
handledningstillfälle ska vara. Respondenterna menar att alla omfattas av sekretess och att det 
därför inte utgör något hinder att skriftligt kontrakt saknas.  
 
 Vi vet ju alla, att det som sägs stannar mellan oss som deltar i handledningen och om 
 det är något man vill ta upp med en annan kollega så frågar jag alltid först (Cecilia). 

5.3 Handledningens effekt på inkluderande undervisning 
	  
Samtliga respondenter säger sig ha ett inkluderande arbetssätt så långt det är möjligt och sex 
av respondenterna menar att handledningen bidrar till att få med alla elever i sin klass i 
undervisningen eftersom de utarbetat olika metoder som gagnar eleven. Genom att de får 
samtala och komma fram till lösningar med specialpedagogen hittar de struktur och sätt att 
undervisa inkluderande. Det kan vara hur eleverna placeras i klassrummet, hur ordning och 
reda även skapar lugn hos eleverna. Däremot påpekar en respondent att det förekommer mer 
utplockning av eleverna på lågstadiet och en annan av respondenterna menar att de äldre 
lärarna på skolan ofta vill skicka ut eleverna som är i behov av särskilt stöd. Hon menar att de 
lärare som skickar ut eleverna vill låta någon annan ta över sådant som läraren inte klarar av, 
eller som läraren upplever besvärligt. På den skola där specialpedagog för tillfället saknas 
berättar respondenten att en viss nivågruppering äger rum i klasserna. Två respondenter 
menar att det även kan finnas krav från föräldrar att deras barn ska få enskild undervisning av 
specialpedagog. 
 
 Föräldrar kan kräva att deras barn ska få gå till specialpedagogen för att till exempel träna upp  

sin handstil. Då försöker jag säga att det kan vi träna inne i klassrummet, men jag tror att 
många föräldrar kan vara stressade om inlärningen inte går i den takt som kanske ett syskon 
haft och då vill de att deras barn ska få extra, enskilt stöd (Eva). 

 
Fem respondenter menar också att det märks vilka lärare som inte deltar i handledningen 
genom att de pratar om eleverna som om felet ligger hos den enskilde eleven. Fyra av 
respondenterna menar att de lärare som tillsammans deltar i handledning börjar tala ”samma 
språk” och att det hjälper dem att hjälpa eleverna i sin tur. De kan också känna att de lärare 
som inte deltagit i handledning inte heller är villiga att ta till sig råd och tips som 
respondenterna lärt sig vid handledningen. 
  
 Kanske hon känner sig lite utanför, när vi andra pratar kring handledningen…det vore ju 
                          egentligen det bästa att all personal deltog, men det går ju inte på eftersom vi alltid har lite tid. 
 (Alice). 
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En av respondenterna har arbetat som klasslärare sista åren och den lilla grupp det var 
meningen att hon skulle arbeta i senast lämnade hon efter några veckor innan hon började 
jobba som klasslärare. 
 

Jag kände att jag inte skulle överleva om jag fortsatte med gruppen, eller inte behålla hälsan. 
Det fanns inga förutsättningar för att lyckas eftersom de pedagoger som var anställda hade 
olika anställningsformer vilket innebar att jag skulle undervisa hela dagarna och sedan fortsätta 
på fritids tills eleverna gick hem för dagen (Cecilia). 
 

I detta fall fanns ingen noggrann planering för hur verksamheten skulle se ut, vilket stöd som 
skulle erbjudas pedagogerna och verksamheten startade innan alla var på det klara med hur 
arbetet skulle gå till. Det var tre elever i gruppen som kom från olika skolor och en av 
eleverna blev genast utsatt för utfrysning av de andra. Det var meningen att den 
specialpedagogiska handledningen skulle komma igång i ett tidigt skede men i brist på 
handledande personal kom inte handledningen igång förrän läraren skulle sluta. Hon kände att 
hon svikit elever, föräldrar och skolledning men menar att förutsättningar för ett lyckat arbete 
inte fanns. Gruppen av elever löstes upp och de fick återgå till sina ordinarie skolor, där hon 
fick höra att de med assistent är exkluderade klassundervisningen. Respondenten arbetar idag 
i en annan kommun. 
 

5.3.1 Synen/ Perspektiven på eleverna 
	  
Samtliga respondenter säger att synen på eleven kanske inte förändrats eftersom de haft en 
god människosyn på elever redan innan handledningen men att deras förståelse för elever i 
svårigheter har fördjupats via handledningen.  När de får frågan om de hört talas om det 
kritiska, kategoriska/ kompensatoriska och dilemmaperspektivet är det ingen av de åtta 
respondenterna som vet vad dessa perspektiv innebär. De uttrycker ändå förståelse för att 
synen på eleverna kan vara på olika sätt och de menar att relationsbygge med eleverna är 
mycket viktigt. De upplever också att det är viktigt att inte behöva känna sig ensamma med 
problem som uppstår. Två av respondenterna har varit långtidssjukskrivna och menar att 
handledningen hjälper dem att bli bekräftade att de jobbar på rätt sätt men också att de kan få 
sätta ord på sina känslor. 
 
 När det varit en sjukt jobbig dag och man är alldeles slut i huvudet…känner jag ibland att, nu 
                          får någon annan ta eleven, ja då är det skönt att höra på handledningen att det kallas flykt- 
                          beteende och att det är helt normalt att känna så (Anders). 
 
De respondenter som får handledning i grupp menar att de jobbar för inkludering genom att 
specialpedagogen som handleder dem inte jobbar med eleverna, utan ger personalen verktyg 
och råd att jobba inne i klassen. I två av klasserna finns dock resurspersoner som vid behov 
plockar ut eleven ur klassrummet. I ena fallet deltar även resurspersonen i handledningen. I 
det andra fallet arbetar även resurspersonen på fritids och fast det har funnits en önskan om att 
resurspersonen bör delta i handledningen har rektor beslutat att mentor får informera efter 
handledningen. De två respondenterna tror att det dels handlar om att eleven har svårt att 
knyta an till nya personer men även att ekonomi kan spela in eftersom det skulle behövas 
omfördelas eller tas in en vikarie under handledningen. 
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5.3.2 Ramar och struktur i klassrummet  
 
Samtliga respondenter menar att handledningen även gynnar inkludering av elever eftersom 
de fått hjälp med att sätta upp ramar och få struktur, både i lärmiljön men också i upplägget av 
undervisningen. De säger att dessa ramar och struktur gynnar alla elever inne klassrummet. 
Fyra av respondenterna ser handledningen som en utbildning eftersom de fått djupare 
kunskap om elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, socioemotionell 
problematik och elever inom autismspektrat. De anser att handledning i dessa fall är 
nödvändig för att överhuvudtaget eleverna i svårigheter ska kunna fungera inne i 
klassrummet. De menar att för att tillgodose en bra undervisning behöver de få stöd, få 
reflektera och erhålla råd om hur de ska arbeta med eleverna. Respondenterna (5 st) säger att 
det är viktigt för alla elever i klassen att kunna acceptera de olikheter som finns hos eleverna. 
Respondenterna anser att det är viktigt för alla elever att kunna samarbeta med olika 
klasskamrater eftersom de kommer att möta olika människor ute i samhället i framtiden. De 
menar att genom de verktyg de fått i handledningen kan de skapa goda lärmiljöer som 
påverkar eleverna i svårigheter i positiv riktning.  
 
 Vi har fått hjälp att ta bort onödiga saker som stjäl uppmärksamhet från undervisningen inne i
 klassrummet. För mycket material och teckningar på väggarna kan störa elever som har det 
 jobbigt med koncentrationen (Anna). 
 
Eleverna lär också av varandra, vilket bidrar till ökad förståelse för olika individer. 
 
 Att hela tiden påminna eleverna och föräldrarna att vi måste lära oss att samarbeta med alla,
 inte bara bästa kompisen, tycker jag är mycket viktigt (Disa).   
 
  

5.3.3 Ökad förståelse för eleverna bidrar till ett kritiskt perspektiv 
	  
Alla respondenter menar att handledning bidrar till att förstå elevernas tankar och handlingar 
och två nämner att läraren själv till och med kan framkalla eller provocera fram oönskade 
beteenden hos eleverna. De anser därför att alla som har elever som utmanar på olika sätt är i 
behov av handledning.  
 
Två respondenter säger att de märker tydligt att lärare som inte förstår vad det handlar om kan 
uttrycka sig som att eleven har störningar, att föräldrarna till eleven också har haft samma 
problematik.  
 
De upplever också att lärare som inte känner till problematiken och som inte haft handledning 
bemöter eleverna på ett annat sätt. En respondent nämner att när gästlärare som undervisar 
någon timme i veckan i något ämne kan straffa eleverna genom att låta dem få kvarsittning 
eller skälla ut dem inför klasskamraterna. Här menar dock respondenterna att det blir en 
kommunikativ brist mellan de lärare som är stationerade på skolan och de som inte är det. De 
menar dock att alla lärare som undervisar eleverna borde få information kring problematik för 
att få en ökad förståelse för eleverna i behov av särskilt stöd. 
 
Fyra respondenter som haft handledning av samma specialpedagog menar att genom de 
verktyg de fått, i form av anknytningslekar, ritprat och sociala berättelser har relationerna med 
eleverna i behov av särskilt stöd stärkts, både lärare-elev och elev-elev. Överlag säger 
respondenterna att handledningen hjälpt dem att vara steget före eleven och de kan tidigare se 
tecken på när eleven börjar tappa koncentrationen. Fyra av respondenterna menar också att de 



	   32	  

ändrat sitt sätt att uttrycka sig åt eleverna. Det kan vara att säga att eleven ska försöka att inte 
utföra en oönskad handling igen. Respondenterna ser de språkliga verktyg de fått i 
handledningen som mycket betydelsefulla och även användbara när de träffar elevernas 
föräldrar. De menar att relationerna förbättras avsevärt genom den handledning som de fått av 
specialpedagogerna. 
 

Vi har jobbat stenhårt i snart tre år, och när jag hörde eleven ge beröm och gav tummen upp 
till en annan elev, då rann tårarna. Eleven frågade mig om jag grät, och jag sa att det var 

glädjetårar för att eleven var så bra. Då log hon med hela ansiktet och sträckte på ryggen 
(Anita). 

 
Överlag berättar respondenterna att de pratar mer om att alla människor är olika och att de 
försöker lyfta fram elevernas olikheter som styrkor.  

6 Diskussion 
 
Detta avslutande kapitel inleds med en resultatdiskussion där slutsatser kring studiens resultat 
görs. Diskussionen kring vilken slags handledning respondenterna haft inleder kapitlet och 
därefter följer en diskussion kring handledningens betydelse för elevers möjligheter till 
inkludering, samt lärares perspektiv på eleverna. Sedan diskuteras studiens metodval. Kapitlet 
avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
	  
Urvalet i en kvalitativ studie är inte representativt för statistiken (Trost, 1997). Således 
speglar resultatet i denna studie de åtta lärare som fått specialpedagogisk handledning på låg- 
och mellanstadiet av olika specialpedagoger. Eftersom forskning visar att 
handledningsuppdraget ser olika ut beroende på kompetens och utformning (Bladini, 2004; 
Handal & Lauvås, 2001) skiljer sig handledningsuppdragen från varandra.  
 
Det framkommer vid intervjuerna att lärarna har olika erfarenheter av handledning och att 
handledningsförfarandet kan ske på olika sätt. De beskriver att handledningen varierar 
beroende på handledare, arbetsplats och behov av handledning. Detta är i linje med hur 
Heimdahl Mattson (2006) beskriver handledningen. Eftersom många specialpedagoger idag 
har specialläraruppgifter varierar handledarkompetensen ute på skolorna. Även Handal och 
Lauvås (2001) menar att handledningens utformning kan se olika ut beroende på handledarens 
kompetens, vilket stämmer med studiens resultat, då respondenterna menar att handledningen 
de fått av olika specialpedagoger varierar stort beroende på vilken kompetens 
specialpedagogen besitter och vilka behov som finns. När det gäller handledning i grupp tyder 
resultatet på att handledningen är professionsinriktad och personalstödjande som Åberg 
(2009) beskriver som att låta lärarna utveckla redskap för att möta varje elev och utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt. Lärarna beskriver handledningen som att få utbildning för att kunna 
möta elevernas behov. De får lära sig olika metoder och redskap för att kunna möta olika 
elevers behov. Det kan vara sociala berättelser, att få hjälp att få en tydlig struktur vid 
lektionsgenomgångar, men även få vetskap om hur känslor och tankar spelar in i elevens sätt 
att agera. 
 
Det finns också exempel på handledning där specialpedagogen och läraren samarbetat genom 
att specialpedagogen deltar i arbetslaget och fortlöpande kan guida och vägleda läraren. Här 
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har handledningen varit personalstödjande och professionsinriktad eftersom läraren fått prova 
nya metoder och tillvägagångssätt vilket ligger i linje med Åberg (2009). Den enskilda 
handledningen har ofta inneburit att specialpedagogen varit inne i klassen och gjort 
observationer och sedan har bearbetat iakttagelser tillsammans med läraren som fått hjälp att 
utforma undervisningen, miljön i klassrummet men även tips på anpassat material för elever i 
behov av särskilt stöd. I dessa fall blir handledningen mer av rådgivande/ konsultativ karaktär 
som Sundqvist (2012) beskriver som den vanligaste handledningstypen. En av respondenterna 
beskriver sin specialpedagog som toppenbra eftersom det kändes som en dynamisk utveckling 
när de jobbade så tight ihop och specialpedagogen jobbade i helklass med läraren två 
lektionspass i veckan. Sedan kunde de bearbeta och prata om undervisningen vilket kan 
härröras till det Sundqvist (2012) kallar det samarbetande samtalet där ett professionellt 
utbyte sker och båda lärarkategorierna ses bidra till elevens utveckling. Lärarna beskriver att 
handledningen ofta initierats av dem själva, men ibland har även rektor gått in och erbjudit 
handledning i förebyggande syfte, eller när behov funnits. 
 
Ingen av respondenterna har haft något skriftligt kontrakt upprättat vid handledningen men 
samtliga menar att det är känt hos alla att sekretess råder. Det förefaller dock som om 
respondenterna inte alltid vet hur ofta och vad handledningen ska innehålla eftersom de talar 
om en önskan att ha bättre struktur på handledningen. Både Bladini (2004) och Sundqvist 
(2012) pekar på vikten av att kontrakt upprättas med de som ingår i handledningen eftersom 
det ger en trygghet för alla inblandade.  
 
Respondenterna känner att de har stöd av rektor att delta i handledningen, utom en respondent 
som menar att ledningen inte aktivt söker en specialpedagog som kan komma att bli en 
konkurrent till ledningen. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2000) och Sundqvist (2012) 
framhåller att rektors attityd, förståelse och kunskap för handledning är av stor betydelse för 
hur handledningen ska lyckas. Forskning visar att skolledare och de styrande i en kommun 
ofta har svårt att skilja på specialpedagog- och specialläraruppdraget, något som också visade 
sig i denna studie. Specialpedagogerna har förmodligen, efter det behov som finns, fått anta 
de arbetsuppgifter där behoven varit störst. I och med att speciallärare kommer att finnas i 
framtiden och specialpedagogutbildningen blir kvar, kan dessa professioner arbeta i team. 
Detta borde möjliggöra för specialpedagogen att rikta sina arbetsuppgifter mot handledning, 
förändringsarbete och de uppgifter med att undanröja hinder i lärmiljöer som det är tänkt att 
specialpedagogen ska arbeta med enligt examensbeskrivningen. 
 
När specialpedagog saknas på en skola där nivågrupperingar förekommer kan det ha 
betydelse för de elever som är i behov av särskilt stöd eftersom rektorers kunskap och attityd 
har betydelse för hur väl inkludering av eleverna lyckas (Eldar et al. 2009). På alla av de 
skolor som respondenterna arbetar på, förekommer någon form av smågrupper, på någon 
skola varierar detta efter behov, och andra skolor har schemalagt när eleverna ska arbeta 
enskilt eller i liten grupp. Detta tyder på ett kompensatoriskt perspektiv där elevernas 
svårigheter ses som individbundna eftersom det sker anpassning av läromedel, utplockning av 
elever och nivågruppering, trots att nivågruppering inte ska förekomma efter Lpo-94. 
 
Respondenterna verkar i samtliga fall ha ett relationellt/kritiskt perspektiv på eleverna, men 
dilemmaperspektivet gör sig påmint eftersom flera av respondenterna talar om inkludering så 
långt det är möjligt och att det ibland, både för eleverna och klasskamraternas bästa måste till 
särlösningar som enskild- eller smågruppsundervisning. Det verkar också så, att på flera av 
skolorna förekommer små elevgrupper i första hand för att fånga upp de elever som riskerar 
att ”halka efter”. Nilholm (2007) menar att det är av yttersta vikt att pedagogerna gör ett 



	   34	  

tydligt ställningstagande även om det finns olika motsättningar som är svåra att lösa. Om 
skolan undviker att kategorisera eleverna finns en risk att eleverna blir utan åtgärder 
(Nilholm, 2006). 
	  
Den här uppsatsens resultat visar att huvuddelen av de lärare som deltagit i denna studie fått 
ökad medvetenhet om att den specialpedagogiska handledningen riktad till lärare bidrar till att 
tillrättalägga lärmiljöerna för eleverna i behov av särskilt stöd så att de kan undervisas i sin 
klass och därmed ses eleven ur ett kritiskt perspektiv. Detta innebär att det är genom olika 
tillrättalägganden av miljön och även hur lärarens förhållningssätt gentemot eleven som bidrar 
till att skapa en skola för alla. Eftersom flera specialpedagoger i denna studie även arbetar 
kompensatoriskt med eleverna tyder detta på att det verkar vara svårt att nå full inkludering 
där eleven alltid vistas inne i klassrummet. Det ser ut som om föräldrar ibland har en önskan 
om att deras barn ska få gå till specialpedagogen och få egen tid där, samt att skolan ska ha 
nära samarbete med hemmen bidrar detta till att ofrånkomliga dilemman uppstår. Detta i 
enlighet med Nilholm (2007).	  
 
I denna studie berättar respondenter om att de lärare som inte deltar i handledning ställer sig 
positiva till att eleverna går ut ur sin klass och arbetar med specialpedagogen. Resultatet pekar 
också på att det är främst under lågstadietiden som eleverna går ut till specialpedagogen. 
Detta tyder på att lärmiljön inne i klassrummet inte är tillrättalagd för en inkluderande 
verksamhet. Giota och Emanuelsson (2011) ser en fara i att en fjärdedel av alla skolor i landet 
nivågrupperar eleverna under deras lågstadietid och menar att såväl skolledning som personal 
på så sätt indikeras att ha ett kompensatoriskt/ kategoriskt perspektiv. Eftersom 
styrdokumenten föreskriver att undervisning i första hand ska ske i den grupp eleven tillhör, 
och om inkludering i skolan ska gälla fullt ut, kan det tänkas att den specialpedagogiska 
handledningen kommer att möjliggöra inkluderingen för elever i skolan för att fortsätta att 
sträva efter en skola för alla. Respondenterna i denna studie har erfarenheter av att 
specialpedagogen vissa gånger intar en otydlig roll vad gäller det handledande uppdraget. I de 
fall där grupphandledning förekommer med regelbundenhet ser respondenterna som erhållen 
utbildning och främjande för inkludering. Denna typ av handledning verkar ha effekt på 
lärares lärande. Dennis (2004) menar att lärare som får handledning intar en mer positiv syn 
på inkludering än de lärare som inte deltar i handledning av specialpedagog.  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan de elever som har lärare som fått specialpedagogisk 
handledning delta i ett meningsfullt sammanhang. Elever och lärare får förståelse för hur 
problem kan förebyggas genom olika metoder som prövas i den inkluderande 
klassgemenskapen. Detta ger i sin tur en undervisning för eleverna som känns utvecklande 
och meningsfull. Respondenterna som deltagit i handledning menar att de fått mer insikt kring 
hur lärandemiljön ska tillrättaläggas för att ge elever i svårigheter bättre förutsättningar att 
vara inkluderade i sin klass. Resultaten i Dennis (2004) undersökning visar att skolans 
verksamhet får lättare att finna lösningar för alla elever genom handledningen. 
 
De lärare som varit i störst behov av handledning i denna studie är de lärare som undervisat 
elever med socioemotionella eller neuropsykiatriska diagnoser. De ser handledningen som en 
utbildning och en förutsättning för att kunna arbeta inkluderande med eleverna i dessa 
svårigheter. Detta är i linje med European Agency for Development in Special Needs 
Educations rapport (2003). Lärarna anser också att elever i svårigheter ges möjlighet att 
studera och efterlikna sina klasskamraters beteenden genom att vara inkluderade i klassen. 
Detta bidrar till att elever lär av elever i ett meningsfullt sammanhang, vilket det 
sociokulturella perspektivet har som kännetecken. Nilholm (2007) menar att genom att se de 
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sociokulturella sammanhang som eleverna agerar i kan förståelse för hur problem uppstår 
förstås och förebyggas av en meningsfull undervisning där eleven finns tillsammans med sina 
klasskamrater. 
 
De slutsatser som dras av studiens resultat är att dilemmaperspektivet gör sig påmint på 
skolorna i denna studie. Kan det bero på att alla lärare behöver medvetandegöras genom 
specialpedagogisk handledning om inkluderingens goda effekter på eleverna och få utveckla 
kunskap kring hur det egna förhållningssättet och agerandet i sin profession spelar roll när 
dessa dilemman uppstår? När ett samarbete mellan lärare, specialpedagoger äger rum med 
evidensbaserad forskning, sker en utveckling av skolan som leder till god måluppfyllelse för 
alla elever enligt Persson (2012). 
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Med hjälp av en kvalitativ studie med intervju som metodredskap har det varit möjligt att 
studera, analysera och skriva om lärares syn och upplevelser av specialpedagogisk 
handledning. Det har också varit möjligt att relatera detta till tidigare forskning. Litteratur har 
varit kopplad till studiens syfte och frågeställningar. Med tanke på tidsaspekten är antalet 
respondenter i denna studie begränsat. Alltför många intervjuer gör också att materialet blir 
ohanterligt och det kan bli svårigheter att få överblick över materialet. Att ha färre intervjuer 
men med högre kvalitet är enligt Trost (1997) att föredra. Genomförandet av en provintervju 
gjorde att antalet frågor i intervjuguiden begränsades för att göra materialet mer överblickbart. 
Provintervjun var av sådan kvalitet att den finns med i resultatet. Urvalet i denna studie är i 
högsta grad en selekterad grupp som deltagit. Detta påverkar naturligt det resultat som studien 
speglar. Detta till trots så visar denna studie på det som forskningen också bekräftar, den 
specialpedagogiska handledningen varierar beroende på specialpedagogens arbetsuppgifter, 
ledningens prioriteringar och det perspektiv som dominerar i verksamheten. 
 
När en kvalitativ intervju genomförs är det viktigt att få respondenterna att känna sig bekväma 
i situationen. Det är respondenten som är huvudpersonen vid tillfället. Det viktiga är att vaska 
fram respondentens egna tankar och syn på de frågor som ställs. Respondenterna behöver 
känna förtroende för intervjuaren. Jag upplever att respondenterna kände förtroende för mig 
och kände sig trygga i den situation de befann sig i. Eftersom intervjuerna genomfördes på 
lärarnas skolor kan de bidra till ökad trygghet. Jag har inte delgivit lärarna mina egna 
erfarenheter av handledning, utan har försökt att förhålla mig så neutral som möjligt för att få 
så ärliga och uppriktiga svar som möjligt. 
 
Med hjälp av intervjuguidens frågeområden har intervjusituationerna varit tydligt kopplade 
till studiens syfte. Lärarna har uttryckt sig relativt fritt kring sina erfarenheter utifrån de 
frågeområden som använts. Information som hamnat lite utanför frågeområden har sållats 
bort vid sammanställningarna av intervjuerna. Att spela in intervjuer har både för- och 
nackdelar. Intervjuaren kan fokusera mer på svaren och koncentrera sig på frågorna. 
Samtidigt kan tekniken strula och gester och miner går förlorade. Tekniken fungerade väl vid 
samtliga intervjutillfällen och inspelningarna gick att använda i samtliga fall. Trost (1997) och 
Kvale (2009) menar att det tar lång tid att renskriva intervjuer, en timmes intervju kan 
generera mellan tjugo och trettio sidor renskriven text. Genom att korta stödanteckningar 
gjordes under intervjuerna underlättades renskrivningen och sammanfattningarna av 
intervjuerna vilket gjordes efter intervjuguidens frågor. Jag fick lyssna flera gånger på varje 
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intervju för att vara säker på att viktig empiri inte sållats bort vid sammanställningarna av 
intervjuerna. Likaså har jag försökt att sålla bort empiri som inte varit relevant för studien. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
	  
Denna studie visar på stora skillnader i handledningsförfarandet i den specialpedagogiska 
kontexten. Det skulle vara intressant att ta del av specialpedagogers och skolledares syn på 
behovet av handledning, samt att undersöka skolledares uppfattningar kring 
specialpedagogens kompetens och uppdrag. Eftersom uppdraget inte är nog tydligt borde 
ytterligare forskning göras för att visa på effekter för främjande av inkludering. 
Specialpedagogisk handledning som är framgångsrik ur ett relationellt/kritiskt perspektiv 
borde lyftas upp för granskning och kanske sprida goda ringar på vattnet. 
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Intervjuguide till pedagogen                                     Bilaga 1 
Bakgrund 
	  

1. Vilken grundutbildning har du? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
3. I vilken årskurs undervisar du? 

Erfarenheter av specialpedagogisk handledning 
• Har du specialpedagogisk handledning detta läsår? 
• Hur länge har du haft specialpedagogisk handledning? (I vilken omfattning) 
• Vem har initierat handledningen? (Rektor, eller något du själv efterfrågat, 

frivilligt) ? Vad tycker du om detta? 
• Vad har skolledningen för inställning till handledningen? (Ses handledning som en 

belöning eller på något annat sätt? ) 
• Vad har du fått för förutsättningar i forma av avsatt tid, plats, möjlighet att få 

regelbundenhet i handledningen, för att kunna delta? 
• Har du haft handledning tidigare, av annan specialpedagog? Ser du skillnader i 

handledningsförfarandet? 

Handledningens upplägg 
• Hur är handledningen organiserad? (grupp, enskild, kontrakt, samtycke) 
• Vilket upplägg, vilken struktur har handledningstillfällena? Vilket innehåll, 

vem bestämmer innehållet? 

Upplevelser av handledningen 
• Kan du berätta om positiva såväl negativa erfarenheter av handledningen? 
• På vilket sätt påverkar handledning din yrkeskompetens? 
• Ge exempel på erfarenheter som du tagit med dig från handledningen? 

Syn på handledningen 
• Vilken är handledarens roll under handledningen? 
• På vilket sätt kan handledning generera nya kunskaper? (Vad har du lärt dig?)	  

(Utveckling, förändring) 
• Vilken syn på eleven tycker du att handledningen förmedlar? 

Effekter av handledningen 
• Vad är inkludering för dig? 
• Vilken syn på inkludering upplever du att man generellt har på din skola? 
• Kan du ge exempel på om handledningen du fått påverkar ditt sätt att arbeta 

med inkludering av elever i din undervisning? 
• Vilka effekter av handledningen kan du se hos dina elever i behov av särskilt 

stöd?  
• Har din syn på eleverna förändrats efter handledningen? På vilket sätt? 
• Vilka kollegiala effekter kan skönjas? 
• Vilken slags handledning skulle du vilja ha idag?  

Känner du igen kategoriskt/kompensatoriskt/relationellt/kritiskt och dilemmaperspektiven?/



Missivbrev                                                                              Bilaga 2 
	  
Hej! 
 
Jag heter Susanne Palmkvist och är i färd med att skriva mitt examensarbete på 
specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Mitt valda ämne riktar sig mot hur lärare 
ser och upplever den specialpedagogiska handledning som finns att tillgå i skolan. Jag vill 
gärna lära mig mer om ämnet och vänder mig nu till Dig som lärare med förfrågan om du kan 
tänka dig att delta i denna studie. 
Det betyder mycket för mig om du har möjlighet att medverka! 
 
Jag kommer att intervjua åtta lärare på låg- och mellanstadiet som har erfarenhet av 
specialpedagogisk handledning. 
Intervjuerna kommer att vara cirka en timme och jag kommer ut till Din arbetsplats och 
genomför intervjun tillsammans med Dig. 
 
Syftet med min studie är att få djupare kunskap om den specialpedagogiska handledningens 
betydelse som ett stöd för elever i en inkluderande undervisning. Syftet är vidare att få 
djupare förståelse för hur lärare upplever den specialpedagogiska handledningen. 
 
I denna studie gäller Vetenskapsrådets etiska principer som innebär att Du som respondent är 
garanterad anonymitet, frivilligt deltagande och Du har möjlighet att när som helst avbryta 
intervjun.  
 
Om Du önskar, kan Du få en kopia på uppsatsen av mig. Jag skickar den via e-mail. 
 
Jag kommer att kontakta Dig via telefon med förhoppning att göra upp en tid för intervju med 
Dig. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Susanne Palmkvist 
 
susanne.palmkvist@edu.kalix.se 
mobilnummer: 070-XXXXXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


