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Abstrakt 

 
Författare: Hägg, Marie-Louise & Johannesson Segerlind, Kerstin (2010)  

Handledare: Persson, Ann-Elise 

Examinator: Ohlin, Christer  

Titel: Specialpedagogers och arbetsledares syn på handledning och kompetensutveckling 

(Special educators´ and supervisors´ opinions about supervision and skill development). 

Högskolan Kristianstad, Lärarutbildningen, Specialpedagogik.  

  

 

Syftet med följande studie är att undersöka hur specialpedagoger med handledning som 

yrkesutövning inom förskolan upprätthåller och utvecklar sin kompetens, samt hur 

specialpedagogernas arbetsledare ser på deras kompetensutveckling.  

 

Arbetet ger en översikt över aktuell forskning om handledning och kompetensutveckling. 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi få svar på följande frågeställningar: Hur 

upprätthåller och vidareutvecklar sig specialpedagoger med handledning som yrkesutövning 

sin kompetens? samt Hur ser specialpedagogernas arbetsledare på deras kompetensutveckling 

och uppmuntrar de specialpedagogerna till kompetensutveckling?  

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att både arbetsledare och specialpedagoger anser att 

handledning och kompetensutveckling är viktigt. Medan specialpedagogerna såg 

kompetensutvecklingen som vinning för dem, såg arbetsledarna det i ett vidare perspektiv. 

För arbetsledarna var det viktigt att specialpedagogernas kompetensutveckling gynnade både 

den enskilde personen men även verksamheten i stort.  

 

Nyckelord: Handledning, kompetensutveckling, specialpedagoger. 
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1 INLEDNING 

 

Arbetet behandlar behovet av handledning och kompetensutveckling för specialpedagoger 

med handledning som arbetsuppgift och deras arbetsledare. Kommer det vi har lärt oss under 

vår utbildning till specialpedagoger att överensstämma med svaren vi får av våra 

respondenter? Under hela vår utbildning till specialpedagoger har många diskussioner handlat 

om att vi inte är färdigutbildade bara för att vi får vår examen som specialpedagoger. 

Litteraturen som vi har läst under specialpedagogutbildningen har också tagit upp vikten av 

att upprätthålla sin kompetens samt att vidareutveckla sig. Om detta skriver bland annat 

Killén (2007), Normell (2002) och Tveiten (2003). Även utbildningsplanen för 

Specialpedagogiskt program på Högskolan Kristianstad 2007 (Högskolan, Kristianstad, 2007) 

tar bland annat upp att vi ska ”ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 

att fortlöpande utveckla sin kompetens” dessutom ska vi ”ha förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”.  

 

Vår erfarenhet är att för att inte stagnera i sitt yrke så behöver man följa med i utvecklingen. 

Att vidareutveckla sig är inte bara positivt för andra utan det gagnar även ens egen självkänsla 

och välbefinnande. Desto mer man lär sig, desto mer vill man lära sig. Man blir aldrig fullärd. 

Vi har båda haft tur som fått möjlighet att kompetensutveckla oss inom våra arbeten som 

förskollärare och har också haft arbetsledare som varit mycket positiva till detta. Förutom vår 

förskollärarutbildning har vi också gått på diverse kurser och föreläsningar, 

kompetensutvecklat oss via Internet samt haft grupphandledning med en specialpedagog för 

att utvecklas inom vår profession. Det har gjort att vi blivit medvetna om hur viktig 

kompetensutveckling är, men kanske också tagit det för givet, eftersom det har ingått som en 

del i vårt arbete.  

 

Skolverket (2005) betonar, för att det skall finnas möjlighet att utveckla och bibehålla en 

verksamhet av god kvalitet i förskolan, behöver kommunen se till att kompetensutveckling 

och andra personalutvecklande åtgärder sker kontinuerligt. Kommunen måste fortlöpande 

kartlägga och analysera behoven för kompetensutveckling så att personalens kompetens står i 

förhållande till de mål som finns uppställda inom förskolans uppdrag. Detta bör då ske i nära 

samarbete med förskolans personal och dess ledning. Det är nödvändigt att personalens 
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yrkeskompetens kontinuerligt utvecklas så att ett påbörjat kvalitetsarbete kan spridas till fler 

medarbetare. 

 

Tveiten (2003) menar att handledningens huvudmål är att se till så att den handledde får en 

vidareutveckling av sin kompetens. Vi kommer att i vårt yrke som specialpedagoger att träffa 

människor som har andra tankar och känslor och som vi genom handledning ska inspirera till 

en vidareutveckling inom deras eget verksamhetsområde. Eftersom det kan gälla handledning 

både inom förskolan men även inom andra områden än förskolan, där vi som förskollärare har 

mest kompetens, känner vi att man är i behov av kontinuerlig kompetensutveckling. Tveiten 

(2003) anser också att handledning i detta sammanhang kan betraktas som en kvalitetssäkring, 

då handledarens kompetens är av avgörande betydelse för den som handledningen riktas mot. 

Normell (2002) framhäver att handledning är en bra kompetensutveckling och har man då 

detta kontinuerligt, kan detta innebära att man ser möjligheter till förändringar över tid och 

”ett livslångt lärande” som det talas mycket om idag. Vilket innebär att se möjligheter till 

utvecklingsprocesser. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Efter att ha läst på specialpedagogutbildningen på Högskolan Kristianstad i snart tre år, har vi 

båda insett hur viktig och stimulerande handledning är. Båda har en önskan om att få arbeta 

med handledning som huvuduppgift i vår blivande yrkesroll. Detta har varit en önskan redan 

när vi sökt in till specialpedagogutbildningen, då vi genom våra tidigare arbeten har fått 

handledning vid ett flertal tillfällen och då mött både bra och mindre bra handledning. Som de 

flesta andra så strävar vi efter att bli så bra specialpedagoger som möjligt, för att bli det är vi 

övertygade om att vi behöver utvecklas i vår profession även efter avslutad utbildning.  

 

Idag arbetar vi båda som förskollärare och parallellt med detta så utbildar vi oss till 

specialpedagoger. En otroligt givande och utvecklande kombination. Detta har medfört att vi 

blivit mer medvetna om behoven ute i verksamheten och också hur viktigt det är att utvecklas 

i sin profession. Utbildningen har inte enbart gett oss en insikt inom specialpedagogiken utan 

även fått oss att förstå vad kompetensutveckling innebär både för en själv som person och för 

verksamheten i övrigt. 
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Killén (2007) uttrycker sig på följande sätt: 

 

En förutsättning för att kunna utveckla ett bra professionellt etiskt erbjudande både i den sociala, 

den hälsomässiga och den pedagogiska sektorn är att se till att den professionella handledningen 

blir en viktig del under såväl studietiden som de efterföljande åren. Det vill säga en handledning 

som har till uppgift att utveckla den yrkesutbildades förmåga att utöva sitt yrke på ett 

professionellt försvarbart sätt. (s 17). 

                     

Vi har själv blivit medvetna om hur viktig kompetensutvecklingen är och hur viktigt det är att 

ens arbetsledare har samma inställning. Men hur blir det när vi får en tjänst som 

specialpedagoger, kommer vi att ha samma möjlighet till kompetensutveckling som vi har 

idag och hur ser arbetsledarna till specialpedagogerna på detta? Detta är en otroligt viktig 

fråga om man som vi, vill upprätthålla och vidareutveckla sin kompetens. 

 

Rossman och Rallis (2003) uppmanar i sin bok att man ska fråga sig själv vad vi vill uppnå 

med uppsatsen, vilka våra huvudsakliga mål är och hur arbetet ska fortskrida. Detta är frågor 

som är viktiga att ställa sig fortlöpande och vi är medvetna om att vi kanske måste revidera 

vår frågeställning under resans gång. 

  

Vårt mål är att undersöka hur specialpedagoger med handledning som arbetsuppgift 

upprätthåller och vidareutvecklar sin kompetens, samt hur specialpedagogernas arbetsledare 

ser på deras kompetensutveckling och om de uppmuntrar dem i deras fortbildning. Eftersom 

vi är medvetna om hur viktigt kompetensutvecklingen är, så vill vi veta hur det fungerar ute i 

verksamheten. För att få veta det har vi satt upp ett mål som överensstämmer med vår önskan. 

Detta mål är något vi har med oss – som en röd tråd - allt eftersom arbetar med uppsatsen 

fortskrider. 

 

Clark, Dyson och Millward (1998) tar upp i sin bok om vikten att upprätthålla och utveckla 

ens starka sidor och inte enbart lära sig nya saker. Något som Bladini (2004) också tar upp i 

sin avhandling. 

 

Skolverket (2005) skriver att eftersom förskolepersonal arbetar i arbetslag, förutsätter man att 

dessa har gemensamma värderingar och en samsyn vad gäller barns utveckling och lärande 

utifrån förskolans uppdrag. Men för att lyckas med detta krävs både stöd och gemensam tid 
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för reflektion över sitt arbete, för att detta ska kunna utvecklas. Vid behov kan även extern 

handledning behövas i utvecklingsarbetet. 

 

Ett för oss nytt sätt att se på kompetensutveckling, är att vidareutveckla sina starka sidor. För 

oss har kompetensutveckling varit att vidareutvecklas i det som man inte kan. Visst vill man 

även lära sig nya saker, men att vidareutveckla och upprätthålla den kompetens man har är 

minst lika viktig. Man kan inte kunna allt, men man måste ha kännedom om var jag kan finna 

denna kunskap. Och inte minst, vara ödmjuk om vilka kunskaper man har. 

 

 1.2 Syfte och frågeställning 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur specialpedagoger med handledning som 

yrkesutövning inom förskolan upprätthåller och utvecklar sin kompetens samt hur 

specialpedagogernas arbetsledare ser på deras kompetensutveckling.  

 

Frågeställningar: 

 Hur upprätthåller och vidareutvecklar sig specialpedagoger med handledning som 

yrkesutövning sin kompetens?  

 Hur ser specialpedagogernas arbetsledare på deras kompetensutveckling och 

uppmuntrar de specialpedagogerna till kompetensutveckling? 

 

1.3 Studiens avgränsning 

 

Studien avgränsar sig till hur specialpedagoger med handledning i sin yrkesutövning inom 

förskolan och hur deras arbetsledare ser på handledning och kompetensutveckling. Hur man 

upprätthåller och vidareutvecklar sin kompetens inom specialpedagogiken med inriktning på 

handledning. Däremot kommer vi inte att fördjupa oss i hur kompetensutvecklingen påverkar 

specialpedagogens arbete eller tillvägagångssättet inom kompetensutvecklingen. 
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1.4 Studiens upplägg 

 

Arbetes kommande kapitel börjar med litteraturgenomgång, där vi presenterar de begrepp 

som är relevanta för arbetet samt de styrdokument som styr vår verksamhet. Litteraturen 

behandlar handledning och kompetensutveckling som är syftet med vår uppsats. Därefter 

följer en teoridel som belyser tre olika teoretiska perspektiv, det Sociokulturella perspektivet, 

Social Systemteorin samt KASAM. Metoddelen beskriver vårt val av metod som är 

kvalitativa intervjuer och undersökningsgrupp som består av tre specialpedagoger samt två 

arbetsledare.  Därefter kommer genomförandet, där vi beskriver arbetsgången och 

efterföljande bearbetning. Metoddelen avslutas med etiska övervägande. Kapitel fem 

behandlar resultat och sammanfattning av gjorda intervjuer. Under diskussionsdelen gör vi en 

sammanfattning av arbetet, där vi knyter resultatet av intervjuerna mot litteratur, teorier, egna 

reflektion samt vårt syfte och frågeställningar. Avslutningsvis skriver vi en liten 

metoddiskussion, en tillämpningsdel och fortsatt forskning. Arbetet avslutas med en 

sammanfattning av hela arbetet.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

 

Vi har valt att fokusera på specialpedagogens kompetensutveckling inom handledning. 

Utifrån detta genomsyras hela litteraturdelen mot handledning och kompetensutveckling. 

Först utvecklar vi dessa tre begrepp, därefter tittar vi på teorier som har en påverkan på både 

kompetensutveckling, handledning och specialpedagogen. 

 

2.1 Begrepp 

 

Specialpedagog 

Specialpedagogens roll är bland annat att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda enligt Utbildningsplanen för 

Specialpedagogiskt program på Högskolan Kristianstad 2007 (Högskolan, Kristianstad, 

2007). Tveiten (2003) anser att en av specialpedagogens roller är att bana väg så att avsikten 

med handledningen uppnås. 

 

Handledning 

Killén (2007) menar att handledd praktik är ett viktigt bidrag för att få en professionell 

utveckling. Handledning är också en läroprocess som är till för att stärka den professionella 

och personliga identiteten. Den ska också sätta igång och vidmakthålla professionella 

utvecklingsprocesser med siktet att förbättra kvaliteten inom ens yrkesprofession. 

Handledning är med andra ord ett viktigt uppdrag i specialpedagogens arbete. Tveiten (2003) 

poängterar att handledning är en pedagogisk och relationsrelaterad process med sådana mål 

som upptäckt, inlärning, växande och utveckling. Och huvudformen i handledning är 

dialogen. 

 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är när vi genom olika sorts lärande utvecklar vår kompetens. ”Och 

kompetens består av individuella kunskaper, hållningar och färdigheter samt 

erfarenhetsbaserade insikter relaterade till en definierad yrkesfunktion.” (Tveiten, 2003, s 18). 
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Kompetensutveckling är inte alltid det samma som utbildning och kurser, utan det kan vara 

mycket mer till exempel mentorskap, nätverk, förebilder och mycket mer. Varje dag är ett 

lärande – en kompetensutveckling. 

 

2.2 Styrdokument 

 

Som specialpedagog finns det en del olika lagar och förordningar som man har att följa. I 

detta avsnitt tar vi upp valda delar ur läroplanen för förskolan, specialpedagogens 

examensförordning samt Allmänna råd som Skolverket har gett ut  

 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att det krävs en 

väl utbildad personal som får möjlighet till kompetensutbildning. Detta innebär att de bör få 

det stöd som krävs för att verksamheten och personalen, på ett professionellt sätt, ska kunna 

utföra sitt arbete mot de uppställda målen.  

 

I examensförordningen för specialpedagogexamen (SFS2007:638) kan man läsa att: 

 Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen och 

 Visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. (s 5).  

 

För specialpedagogsexamen gäller också att den studerande har visat en fördjupad förmåga att 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för kollegor, föräldrar och andra behövande 

i pedagogiska frågor.  Det ingår också att kunna göra bedömningar inom det 

specialpedagogiska området utifrån nya vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. Den studerande ska också visa 

självkännedom och empatisk förmåga, ha en kunskap om sitt eget behov av ytterligare 

kunskap och fortlöpande se till att utveckla sin kompetens enligt Utbildningsplanen för 

Specialpedagogiskt program på Högskolan Kristianstad 2007 (Högskolan, Kristianstad, 

2007). 
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2.3 Specialpedagogik  

 

Persson (1998) menar att specialpedagogiken i hög grad är politiskt normativt eftersom det är 

samhället och vi som lever i det som ger yttryck och formulerar hur människor, som i något 

avseende avviker från det ”normala”, ska ha det nu och i framtiden. Detta får också 

återverkningar på specialpedagogiska funktioner i skola och samhälle. 

 

Björk-Åkesson (2007) poängterar att specialpedagogiken som kunskapsområde utvecklades i 

Sverige för cirka femtio år sedan. Syftet med detta var att alla barn har rätt till utbildning och 

att de barn som behöver extra stöd för sin utveckling och sitt lärande har rätt att få det. 

Resultatet av detta blev ett kunskapsområde som hämtar kunskaper från andra ämnen som till 

exempel medicin, sociologi och psykologi men även från teknikområdet. Utifrån detta har 

specialpedagogiken vuxit till att omfatta frågor som skapar optimala förutsättningar för 

lärande. Det innebär att specialpedagogiken behandlar processer och faktorer som påverkar 

utveckling, lärande samt delaktighet. Björk-Åkesson (2007) definierar begreppet 

specialpedagogik som: ”Vetenskapen om faktorer och processer som påverkar utveckling och 

lärande, med fokus på samspelet mellan individens speciella förutsättningar och miljöfaktorer 

på olika ekologiska nivåer.” (s 88).  

 

Nilholm (2007) skriver att Skrric anser att specialpedagogik alltid måste ställas mot våra 

uppfattningar om vad som är politiskt och moraliskt riktigt. Detta eftersom kunskapen om 

specialpedagogik hela tiden måste relateras till våra egna idéer om hur samhället bör vara 

beskaffat. Författaren menar att specialpedagogik kan ses utifrån tre olika perspektiv och att 

man använder ordet perspektiv är för att man alltid kan se saker och ting på olika sätt. Dessa 

perspektiv benämns det kompensatoriska, det kritiska samt dilemma perspektivet. Det 

kompensatoriska perspektivet utgår ifrån grundläggande logik i det att man avgränsar 

grupper, söker efter grundläggande psykologiska processer och biologiska förklaringar samt 

rekommenderar psykologiska metoder utifrån den problembild man funnit. Författaren skriver 

vidare om det kritiska perspektivet där man så att säga ”lägger skulden” på samhället 

(skolan), som måste förändras och bli en god förebild för den mångfald av individer som 

vistas där. Slutligen finns då dilemma perspektivet som är ett relativt nytt synsätt. Detta har 

vuxit fram ur det kritiska perspektivet, där författaren menar att utbildningssystemet står inför 

vissa grundläggande dilemman, som kan komma att utvecklas åt olika håll. 
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2.4 Specialpedagogens roll  

 

Tveiten (2003) anser att handledarens roll är att bana väg så att avsikten med handledningen 

uppnås. Handledaren lägger i regel själv grunden till de förväntningar som läggs på 

handledarrollen och gruppens förväntningar präglas ofta av den kompetens som handledaren 

förmedlar. Även om gruppen har ansvar för att man når målen med handledningen och att 

värden och normer i handledningen tas tillvara är det ändå handledaren, det vill säga 

specialpedagogen, som har det största ansvaret. 

 

Persson (1998) betonar att specialpedagogisk kompetens är ett för förskolan och skolan 

viktigt inslag så att undervisnings- och lärande miljöer får en hög kvalitet. Författaren skriver 

vidare att en specialpedagogisk verksamhet bör ses i interaktion med övrig pedagogisk 

verksamhet i förskola/skola. Ser man det i det perspektivet då blir det viktigt det som sker i 

förhållandet, samspelet eller i interaktionen mellan olika aktörer.  

 

Normell (2002) menar att för att uppnå ett professionellt förhållningssätt krävs inte bara 

examen, så som samhället ser ut idag så måste även en auktoritet förtjänas. Pedagogen måste 

också ha kommit en bra bit på väg i sin egen individuella utveckling. Detta krävs för att man 

ska kunna ha kunskap om sig själv, vara trygg i sin identitet och utvecklat en lyssnande 

förmåga. Författaren menar också att ha en trygg yrkesidentitet är ett starkt stöd i ens arbete, 

man har en teori, en praktik och en etik att hålla sig till. Dessa kunskaper fördjupas efter hand 

som man får handledning och kompetensutveckling. 

 

Mollberger Hedqvist (2006) skriver att ett öppet lyssnande handlar om ett inifrån perspektiv 

på lärande. Men att möte den andre med sin egen kunskap och sitt agerande visar på ett 

utifrånperspektiv på lärande. Dessa två perspektiv på lärande leder till olika förhållningssätt i 

mötet med den andre och handlar om frågor av etisk karaktär i ens yrkeskunnande. 

Relationsetiken har en möjlighet att reflekteras. Denna utvecklas och synliggörs genom 

samtal, om ett öppet lyssnande får råda. Författaren menar att det handlar om förändring och 

kunskapsskapande - att lära av erfarenheten – genom ens yrkesliv. Att ifrågasätta sin egen 

erfarenhet genom att bepröva sina egna konkreta handlingar är ett krävande arbete, men det 

handlar om att skapa ett reflekterande med utrymme för tankar och fantasi. 
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2.5 Handledning 

 

2.5.1 Vad är handledning  

 

Killén (2007) menar att handledd praktik är ett viktigt bidrag för att få en professionell 

utveckling. Handledning är också en läroprocess som är till för att stärka den professionella 

och personliga identiteten. Den ska sätta igång och vidmakthålla professionella 

utvecklingsprocesser med siktet att förbättra kvaliteten i ens yrkesprofession. Med andra ord 

är handledning ett viktigt uppdrag i specialpedagogens arbete. Författaren hävdar att 

handledning efter avslutad utbildning borde bli en självklarhet eftersom de professionella 

läroprocesserna aldrig tar slut. Det går sannolikt inte att undgå utbrändhet och andra 

avvikande strategier om man inte investerar i handledning. Författaren skriver vidare att 

handledning är ett sätt att få teoretiska kunskaper att bli integrerade och detta i sin tur kräver 

ett helhetsperspektiv. Reflektion är ett sätt att arbeta med handledning, de handledda blir 

stimulerade att komma fram till en förståelse som gör det möjligt att klara av de situationer 

som de ställs inför. Cirkeln blir då sluten. 

 

Hilmarsson (2003) anser att genom handledningssamtal kan vi få människor att ändra sitt 

beteende, sin uppfattning, men även ändra sina känslor och motivera människor till handling. 

För att komma dithän krävs det att man ställer frågor som får människor att tänka och själv 

fundera ut alternativ.  

 

Handledning har enligt Näslund och Granström (1998) fyra olika mål, dessa mål är 

kunskapsinlärning, färdighetsutveckling, personlig utveckling samt det som de flesta 

anser är det viktigaste målet integrerad yrkesskicklighet. Deltagarna ska genom 

handledning få möjlighet att reflektera över deras eget handlingsätt. Detta hjälper dem att göra 

viktiga kopplingar till sina egna akademiska kunskaper och yrkets verksamhetsområde. Det 

handlar om att kunna lita på sin intuition och känna vilka slutsatser man kan dra från 

verksamheten. Men också en kunskap om när man kan försöka ”komma vidare” och när man 

måste backa. Det räcker inte med att ha ett yrkesspråk utan man måste också kunna integrera 

vetenskapliga teorier, intuition samt det praktiska i det vardagliga arbetet.  
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Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) beskriver handledning som något som sker under 

en längre tid och man kan betrakta det som en mötesplats, där de inblandade själv ska komma 

till insikt om hur ett problem ska lösas. Mötet som uppstår mellan pedagoger i handledning 

består främst av två olika diskurser, dessa är: det pedagogiska yrkets diskurs samt 

akademins diskurs eller med andra ord pedagogens språk och det vetenskapliga språket. 

Dessa två diskurser har dock ett sammanhang som bygger på frågor om synen på lärande och 

undervisning och synen på kunskap.  

 

Lindsjö (2008) menar att enskild handledning är bland annat lösningsinriktad och ett 

professionellt stöd för att kunna skapa förutsättningar för utveckling av ens yrkeskompetens. 

Måhlberg och Sjöblom (2004) beskriver den lösningsfokuserade pedagogiken som att man 

fokuserar mer på vad som fungerar och själva lösningen, än på problemet. 

  

2.5.2  Olika handledningsmodeller 

 

Normell (2002) beskriver olika handledningsmodeller inom grupphandledning och dessa är, 

runda med ärende, vilket innebär att var och en i gruppen berättat om sin arbetssituation just 

nu och berättar samtidigt om de vill ha hjälp med ett ärende. Detta blir utgångsläget för ett 

gemensamt samtal där berättaren vars ämne diskuteras, har sista ordet innan ett nytt ämne tar 

vid. Reflekterande team innebär att handledaren frågar vem som har ett ärende och lämnar 

sedan ordet till berättaren. Efter detta diskuteras ärendet i gruppen, medan berättaren sitter tyst 

och lyssnar. Berättaren återkommer sedan i samtalet med det reflekterande teamet och alla 

deltar. Slutligen så avslutar berättaren sessionen med att berätta vad hon fått ut av 

handledningen. Den sista handledningsmodellen som Normell (2002) skriver om är 

förberedda ärenden, detta innebär att i slutet på varje session så utses två av deltagarna att 

till nästa gång ha förberett vars ett ärende. Dessa ärenden ska i god tid innan nästa 

handledningstillfälle, skickas ut till varje deltagare så att de hinner sätta sig in i ärendet. 

Ärendet diskuteras efter en kort presentation av den som skrivit ärendet och alla deltar i 

samtalet. 

 

Enligt vår erfarenhet finns det också rådgivande samtal som är användbara inom både 

grupphandledning och enskild handledning. Gjems (2000) påpekar att det är otänkbart med en 
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handledning utan att ge någon form av råd, det handlar om att få den handledde att kunna 

förstå, bearbeta eller eventuellt att lösa problem. Detta är enligt författaren handledningens 

primära syfte eftersom de som vill bli handledda har en vilja att utvecklas. Enligt Killén 

(2007) finns det också en handledningsmodell som kallas för konsultation, dessa båda 

beteckningar används lite omväxlande och definitionen blir då också lite ”glidande”. 

Författaren menar att om handledningens primära funktion är professionell utveckling, så har 

konsultation sin främsta funktion när det handlar om ett specifikt problem. 

  

2.5.3 Förhållningssättets betydelse inom handledning 

 

Tveiten (2003) hävdar att det är handledarens ansvar att bana väg för den som blir handledd, 

men det är deltagaren som har de bästa förutsättningarna för att finna den väg som känns rätt. 

Den person som har en handledarfunktion bör vara medveten om sin egen ståndpunkt som 

handledare och ständigt reflektera över sin egen roll. Författaren anser också att den 

handledde har ett ansvar att ta reda på vad det innebär att arbeta med handledning, vad 

avsikten är, hur handledning går till och vilka förpliktelser handledningen innebär. 

 

Normell (2002) poängterar att för att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt, 

måste man själv ha kommit en bra bit på väg i sin egen mognadsprocess. Att ha en trygg 

identitet, är inte bara att veta vem man är i relation till sig själv. Utan också i relation till 

andra våga stå för det man själv tycker är viktigt, även om det inte alltid överensstämmer med 

andras åsikt. Detta måste man kunna göra utan att känna skuld eller rädsla. Det handlar också 

om att respektera en annans människas integritet, det vill säga att kunna känna av vilken 

distans eller närhet till en annan människa som man tycker är lagom. Figuren nedan visar på 

de områden, inom vilka man bör ha kännedom om sig själv.  
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Figur 2.1 Definierar begreppet professionellt förhållningssätt. Källa: Normell, 2002, s 44. 

 

2.5.4 Det professionella samtalet 

 

Gjems (2000) skriver om begreppet professionell och menar att utövarna har en särskild 

kompetens för att bedriva sin verksamhet. Men det ordet innebär också att det är en ständig 

revidering av kunskap och kompetens som utövarna ställs inför. Författaren poängterar att 

man som deltagare i handledningsgrupper och genom de professionella samtalen, får goda 

förutsättningar att ta tillvara och utveckla kvalitén inom ens eget verksamhetsområde. 

Tillsammans får deltagarna hjälpa varandra att upptäcka vilka påverkansfaktorer de dagligen 

utsätts för och effekterna av dessa. Medvetenheten om vad detta innebär för de människor de 

träffar dagligen i sin profession, ger deltagarna en insikt i vad de kan vidareutveckla. 

Författaren menar också att genom handledningsprocessen blir deltagarna uppmanade att 

reflektera över sina teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter och sambandet mellan dessa. 

Genom detta blir handledning ett professionellt samtal.  

 

Killén (2007) anser att de samhällsförändringar som har skett idag har lett till att pedagoger i 

sitt yrkesutövande möter omfattande förändringar och utmaningar såsom oro för 

beteendeproblem, som i sig kräver en förståelse för barns problem, men de möter även 

relationsproblem i sitt arbete. Dessutom krävs det av de professionella att de gentemot barn 

kan använda sin auktoritet, utan att vara avvisande. Professionell handledning är en 
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förutsättning för att klara av dessa ökade krav som finns på dagens pedagoger och det finns 

enligt författaren många undersökningar som visar på behovet av handledning. Detta är en 

läroprocess som är till för att stärka både ens personliga, men även den professionella 

yrkesidentiteten. Författaren skriver vidare att detta kommer då att innebära att både 

personliga och professionella utvecklingsprocesser sätter igång, men även vidmaktshålls för 

att höja kvaliteten i ens yrkesutövande. Killén (2007) påpekar att målet för den handledde är 

att ha utvecklat en förmåga att iaktta och förstå de uppkomna situationer som denne ställs 

inför. Detta i sin tur förutsätter att man har utvecklat en inlevelseförmåga och förmåga att 

formulera och reflektera över observationer, samt att man kan analysera dem i ljuset av 

kunskaper. Dessutom måste det finnas en förmåga att lyssna. 

 

Lindsjö (2008) menar att det idag finns oanade förväntningar angående handledning och att 

det oftast är problem, med något inom verksamheten, då man tar kontakt för att få 

handledning. Specialpedagogen upplevs då som den som har mest kompetens. Han påpekade 

att vad som krävdes av en professionell samtalspartner var bland annat att man måste ha en 

förmåga att hantera oro och empati. Ha en distans kunskap, en respekt och öppenhet gentemot 

den handledde, human människosyn och kulturkompetens. Lindsjö poängterade att det krävs 

goda kunskaper för att bli en bra samtalspartner. Såsom metodiska kunskaper, samtalsteknik, 

en förståelse för förändringsreaktioner, gruppdynamik samt kunskap om motstånd från den 

handledde. 

 

Mollberger Hedqvist (2006) anser att skillnaden mellan det agerande och det lyssnande 

förhållningssättet kan få en avgörande betydelse i mötet mellan handledare och deltagare. Det 

handlar om olika synsätt (på lärande) och att olika förhållningsätt i mötet skapar olika möten 

och hur detta påverkar de involverade i handledningssamtalet. En av orsakerna till detta är 

under vilken tidsperiod man gått sin utbildning och vilken kunskapssyn som då var rådande. 

Författaren ställer sig frågan om den kunskapssyn som råder i dag är den som står beskriven i 

läroplanen eller finns det ett glapp mellan dagens läroplan och rådande praxis ute i 

verksamheten. 
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2.5.5 Handledning som kompetensutveckling 

 

Gjems (2000) anser att genom handledning kommer den enskilde deltagaren att utveckla en 

professionell kompetens. Som en bieffekt av detta kommer även de som arbetar inom samma 

verksamhet, få en utökad kompetens genom sin kollegas nya insikter och kunskap. 

Kompetensutveckling genom handledning har som syfte att skapa kvalité i arbetet. Författaren 

menar också att de som redan är verksamma utövare, bör träna sig på att bli sin egen 

observatör. Genom samtal med deltagare och andra handledare, kan de professionella spegla 

sig i deras upplevelser samt sina egna professionella erfarenheter. På så sätt får handledaren 

ett helhetsperspektiv. Detta måste också kombineras med teorier och teoretiska begrepp. Då 

flera professionella utövare från olika arbetsplatser har handledning, finns det möjlighet att 

jämföra sitt eget arbete med andras verksamheter och genom detta få fram nya relevanta 

relationer. Gjems (2000) skriver genom att pröva olika handlingsalternativ och skilja på 

professionella och personliga åsikter, kan man hitta sitt eget sätt att hantera sitt arbete på. Ett 

mål för handledning som kompetensutveckling är: Deltagarna skall kunna” lyfta sig”, så att de 

får överblick över sambanden mellan vad de gör, vill göra och lyckas genomföra.  Och uppnår 

genom detta ett större utrymme än de hade förr. Författaren påtalar också att handledning med 

professionsutövare är en behovsrelaterad kompetensutveckling, som bygger på önskemål från 

deltagarna. Dessa som tar med sig problemställningar eller diskussionsämnen till 

handledningstillfällena. 

 

Normell (2002) å sin sida hävdar att kompetensutbildning genom handledning kan vara ett bra 

alternativ till ”ett livslångt lärande” som man ofta pratar om. Det innebär att det finns 

utvecklingsprocesser där man kan se förändringar över tid. Författare menar att om alla 

pedagoger fick erbjudande till handledning, skulle detta öka möjligheterna till att skapa bra 

relationer. Detta skulle då samtidigt bidra till att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades 

för både personal och elever.  

 

Tveiten (2003) poängterar att det är väsentligt att säkra kvaliteten och att yrkesmässig 

handledning kan vara en väg för att göra detta. Handledning innebär utveckling och 

vidareutveckling av ens kompetens, och genom en kritisk reflektion av ens egen verksamhet 

så ökar möjligheterna till att förändringar uppdagas.  
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Mollberger Hedqvist (2006) menar att kommunikationen med sig själv och andra fungerar 

som en drivkraft till en reflektion, över ens görande och föreställningar kring ens egen 

verksamhet. I denna process uppstår en berättelse som kan ge nya insikter. Genom att 

pedagogerna får möjlighet till nya insikter, genom kraften i deras berättelser, ger det dem 

också möjlighet att byta perspektiv. De ta ett steg tillbaka från händelsen och se utifrån med 

en betraktares ögon. 

 

Killén (2007) poängterar att ett lärande sker genom reflektion och insikt, grunden måste 

planeras långsiktigt för en professionell utveckling på sikt. Kontinuerlig reflektion samt 

problem- och resultatanalys bör hela tiden ligga till grund för verksamheten, då det handlar 

om att få bekräftelse eller motbevisande om de arbetshypoteser som man hela tiden kommer 

fram till.  

Att en redan verksam handledare får handledning av en kollega handlar om att få en fortsatt 

professionell utvecklingsprocess. Där får man möjlighet att fördjupa sin egen kunskap och 

förståelse inför de psykosociala processer man ställs inför och ens eget förhållande till dessa. 

Dessutom utvecklar handledaren en förmåga att förhålla sig professionellt till sina egna 

attityder och sin syn på problemlösning (a.a.). 

  

2.5.6 Handledning - ett livslångt lärande 

 

Gjems (2000) anser att handledning är något som tar sin utgångspunkt i den enskilde 

personens förutsättningar av organisatorisk och personlig karaktär. De personliga 

förutsättningar kan då vara erfarenheter, värderingar och ens egen kunskap. Organisatoriska 

förutsättningar är då ramar som styr deltagarnas möjligheter till utveckling bland annat 

ekonomi, traditioner och kollegor. Handledning är alltså en speciell inlärningsform som 

bygger på de olika deltagarnas förutsättningar och är både process och erfarenhetsbaserad.  

Författaren poängterar att handledningsgrupper kan vara mångskiftande som till exempel 

förskolepersonal, men oavsett vad det är för grupp som handleds så blir de handledda i hög 

grad påverkade av hur handledaren utför sitt arbete. Om det är likgiltigt eller engagerat, tryggt 

eller oerfaret, detta sker vare sig det är enskild handledning eller handledning i grupp. För att 

handledning ska kunna ge en utveckling måste man kunna utmana de kunskaper som 
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deltagarna har. När de utmanas att reflektera och tänka igenom en fråga, så får de en 

möjlighet att förstå frågan i en vidare bemärkelse 

 

Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) menar att förskolan/skolan måste stötta personal 

som i det dagliga arbetet möter barn som uppvisar beteende problem. Detta för att stärka de 

professionellas möjligheter att klara en krävande vardag. Genom handledning får pedagogerna 

stöd och deras besluts och handlingskompetens ökar. Författarnas reflektion är att 

förskolan/skolan upplever att det ibland är svårt att få relevant handledning, vilket i sin tur 

försvårar arbetet med de barn som behöver mest hjälp. Handledning av pedagoger bör ske 

fortlöpande och under en längre tidsperiod. 

 

Normell (2002) påpekar att i vårt högmoderna samhälle finns det inte längre några sanningar 

eller fasta värden kvar, utan allt kan förkastas, revideras eller ifrågasättas. Detta gäller även 

för den enskilde individen. De stora religionerna, de politiska ideologierna och tron på 

vetenskapen, inget av detta fyller längre den funktion som den gjorde förr då detta gav en 

mening och sammanhang åt människan. Författaren menar att idag måste vi söka allt fler svar 

hos oss själv såsom ”vad tycker du?” eller ”känn efter själv” och dylikt. Förr var samhället 

fyllt av familjemönster, traditioner och yrkesroller och det fanns en förankring, en självklarhet 

i samhället, som gjorde att det inte funderades så mycket på självbestämmande och 

självförverkligande. Idag däremot så formar vi i högre grad våra egna liv och är man inte nöjd 

med sin tillvaro så går det alltid att förändra den. Normell (2002) skriver vidare att kraven på 

självkännedom är större i dag, men för att man ska kunna lita på sig själv måste man också 

veta vem man är. Därför menar författaren att det blivit populärt att skicka iväg personal på 

kurser angående social kompetens, detta för att förbättra samarbetet. Här finns också en av 

anledningarna till att efterfrågan på handledning har ökat de sista åren. 

 

Tveiten (2003) menar att handledning går att jämföra med ett hantverk där lärlingen, så att 

säga, lärs upp av mästaren. Lärlingen lär sig genom att se vad mästaren gör, får råd och 

kommentarer och får sen själv arbeta efter mästarens instruktioner. Mästarens roll var också 

att förmedla kunskap och färdigheter, detta kan liknas vid dagens handledning.  

 

Mollberger Hedqvist (2006) anser att språket, det vill säga kommunikationen, är en drivkraft 

som manar till reflektion mellan pedagoger i deras arbete och föreställningar om deras 
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verksamhet. I denna process uppstår berättelser som ger upphov till nya insikter och tankar. 

Kraften i det narrativa ger också pedagoger möjlighet att byta perspektiv, ta ett steg tillbaka 

och se utifrån med betraktarens ögon, då kanske också nya upptäckter görs. 

 

2.5.7 Förväntningar på handledaren 

 

Persson och Rönnerman (2005) skriver att av naturliga skäl är det alltid stora förväntningar på 

handledaren. Denne har beställts och därför är förväntningarna höga på vad handledaren kan 

åstadkomma, dennes kvaliteter och insatser. Dock är förväntningarna ofta olika beroende på 

om man pratar med skolledarna eller pedagogerna. Skolledarna vill enligt författarna att 

handledaren ska leda gruppsamtalet och därmed utmana pedagogernas tänkande. Medan 

pedagogerna förväntar sig att handledarens ska inspirera, ge kickar och aha-upplevelser samt 

lyssna och anpassa sig efter pedagogernas intressen och behov. 

 

Normell (2002) påpekar att för att bli en bra handledare bör man själv ingå i en 

handledningsgrupp, det vill säga ha handledning på handledning. Detta för att uppleva hur det 

kan kännas att berätta om sina svårigheter inför gruppen. Men också för att få kännedom om 

hur det är att bli hjälpt eller att inte bli hjälpt samt hur det känns att bli förstådd eller 

missförstod. Man bör som handledare ha en bra utvecklingsteori som stöd när det gäller att se 

mening och sammanhang i arbetet. Som handledare känner man sig tryggare i sin yrkesroll, 

om man har en kunskap om hur mentala utvecklingsprocesser ser ut samt hur samspelet 

mellan människor kan gestalta sig. 

  

2.5.8 Handledning – ett möte mellan olika kunskapsfält 

 

Persson och Rönnerman (2005) skriver att handledning innebär möten mellan olika 

yrkesgrupper och kunskapsfält. Vanligast är att man utgår från pedagogernas vardag, vänder 

och vrider på invanda mönster samt försöka förstå och utveckla de områden som avses. För 

att få en förståelse så krävs det ett förtroende i mötet mellan parterna. Författarna anser att 

handledaren måste ha kunskap om olika teorier och analysredskap för att ge en bild av att 

förstå. Men handledaren måste även kunna ifrågasätta teorier utifrån sin egen erfarenhet och 

lära av och med varandra.  
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Persson och Rönnerman (2005) menar att:  

Som handledare måste man därför visa tillit till den kunskap om verksamheten som de handledda 

förmedlar. Att bli bemött med respekt från någon som litar på ’min egen kompetens’ tror jag, i sig, 

har en positiv inverkan på utvecklingsprocessen. (s 64).  

Författarna poängterar också vikten av att förhålla sig kritisk till det egna 

förhållningssättet. Hur viktigt det är att kunna formulera sig för att kunna utveckla sitt 

eget yrkesspråk, samt i egen handledning få stöd att utveckla sin handledarkompetens. 

        

2.5.9 Sambandet mellan handledning och kompetensutveckling 

 

Tveiten (2003) anser att handledning är ett sätt att kvalitetssäkra yrkesutövningen. Bland 

annat lär man sig kommunicera genom handledning. Detta hänger samman med att 

handledning i stor grad handlar om kommunikation och kommunikation mellan människor 

leder till personligt växande. Kvalitén på kommunikationen är avgörande för kvaliteten på 

yrkesutövandet. Handledningens huvudmål är att utveckla och vidareutveckla kompetensen. 

Författaren poängterar att handledning innebär för deltagarna en kognitiv bearbetning av den 

egna yrkesutövningen där även deltagarens hållningar, värderingar, sinnes och 

kroppsreaktioner måste ges utrymme för reflektion och bearbetning. Genom att deltagarna 

själv får en upplevelse av nya infallsvinklar genom reflektion, lär de sig samtidigt något om 

dessa infallsvinklar. Dessa i sin tur genererar utgångspunkter för kommunikation i deras egen 

verksamhet anser samme författare. 

   

Mollberger Hedqvist (2006) diskuterar huruvida pedagoger tar till sig handledning som 

kompetensutveckling. Är pedagogerna öppna för sin egen kunskap och tar de till sig och lär 

sig av samtalen, utvecklar de sitt eget yrkeskunnande?  Eller, är det så att pedagoger är fast i 

den givna kunskapen, ett yrkeskunnande som förblir oreflekterad och därmed stagnerar 

kunskapen. Detta är frågor som författaren ställer sig men som även vänder sig till oss läsare. 

I så fall blir kunskapen en auktoritet istället för att den integreras. Genom eftertanke över 

erfarenheten, vilket menas att pedagogerna ifrågasätter och brottas med både sina praktiska 

och teoretiska kunskaper. Det krävs ett lärande som tar sin början inifrån genom sin egen 

reflektion för att ett yrkeskunnande ska utvecklas. Det handlar om att förstå eller att upptäcka 

att man inte gör det. 
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Killén (2007) påpekar att det både finns individuell handledning och grupphandledning, och 

vilket man väljer att använda sig av beror ofta på de möjligheter som bjuds. Författarens 

erfarenhet säger att det oftast är mer optimalt för de nyutexaminerade att få individuell 

handledning men gärna i kombination med handledning i grupp. De mer erfarna är ofta bättre 

rustade för att tillgodogöra sig grupphandledning samtidigt som de ofta har stor nytta av 

individuell handledning. 

 

2.6. Kompetensutveckling 

 

2.6.1. Kompetens och kompetensutveckling 

 

När vi nu skriver om kompetensutveckling ter det sig naturligt att fördjupa sig lite i vad 

litteraturen säger om kompetens.  

Keen (2003) menar att kompetens kan ses som skicklighet och duglighet men också med 

behörighet samt erforderliga kvalifikationer inom ett yrke. Kompetens kan liknas vid handen 

där varje människas hand är unik och så är dess kompetens. Precis som handen består 

kompetensen av olika delar. 

 

 

Figur 2.2 Keen gör liknelse mellan en människas hand och en människas kompetens Källa: 

Keen, 2003, s 21. 
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Tummen som är vårt allra viktigaste finger står för färdigheter. Att utveckla färdigheter 

kräver tid och måste ständigt tränas. Det räcker inte med färdigheter för att klara en situation, 

utan även kunskaper krävs. 

Pekfingret får symbolisera kunskap, som är ett samlingsord för fakta, sammanhang och 

metoder. 

Långfingret får symbolsera erfarenhet, den långa vägen det vill säga erfarenheternas väg, till 

att vinna lärdom. 

Ringfingret som symboliserar kontakter och nätverk. Förmågan att bygga nätverk, knyta nya 

kontakter och bygga relationer. Ringfingret brukas stå som en symbol för hur människor 

knyts samman, med en vigselring, doktorsring, en släktring eller dylikt. 

Lillfingret får symbolisera värderingar. Alla bär vi på värderingar och lillfingret får 

symbolisera den enskilda individens värderingar. Människor kan ha goda kunskaper och 

färdigheter, lång erfarenhet och ett stort nätverk, men tar inte konsekvenserna för sina val. 

Civilkurage saknas. Den som inte tar ansvar är inte kompetent och klarar inte av situationen. I 

vissa situationer kan det hända att hon flyr. Kvaliteten på ett arbete bygger på många 

människors vilja att göra ett bra arbete och ta ansvar för eventuella misstag. 

Handflatan får symbolisera samordning, kraft och energi. Det är den som samordnar 

fingrarna, som är ett måste för att handen ska kunna skapa. För att kunna genomföra en 

uppgift krävs energi och det krävs kraft och ork för att klara av stress och motstridiga krav. 

 

Keen (2003) skriver vidare att kompetens inte är något statiskt, precis som det lilla barnets 

hand växer så kan en individs kompetens utvecklas.  Fingrarna lär sig nya uppgifter och kan 

bli bättre på att kordinera sina rörelser. En hand som inte används förtvinar, så kan även en 

individs kompetens avta om den inte används. Nya färdigheter måste tränas intensivt i 

kombination med viljan att lära sig. Är man kompetent så råder det en överensstämmelse 

mellan situations krav och individens förmåga. Man har då förmågan att klara av oförutsedda 

händelser och situationer. 

 

Dalin (1997) poängterar att kompetens kan delas upp i formell kompetens och reell 

kompetens. Den formella kompetensen är den kompetens vi får genom studier och den är 

dokumenterad genom examina och prov. Den reella kompetensen är den kompetens som 

kommer till uttryck genom arbetet. Även Dalin (1997) knyter den reella kompetensen till en 
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människas hand, där varje finger uttrycker en aspekt av den reella kompetensen. Det kan då se 

ut så här: 

Tänk Dig att varje finger på handen uttrycker en aspekt av den reella kompetensen: 

1. Attityder som styr förståelsen av omvärlden, professionella val, personlig livsstil etc. (lillfingern) 

2. Kunskaper av praktisk eller teoretisk art. (ringfingern) 

3. Tekniska eller sociala färdigheter. (långfingern) 

4. Erfarenhetsbaserad insikt. Det är den typ av insikt som bara kan uppnås genom praktisk erfarenhet. 

Denna insikt, som kan vara avgörande för ett gott arbete, är ofta svår eller omöjlig att uttrycka (jfr 

begreppet ’tyst kunskap’ 2 och exempel i avsnitt 11.8). (pekfingern) 

5. Nyttjande av andras kompetens. Denna delkompetens består dels i att bygga upp kontakter 

(nätverk) med kompetens som kompletterar ens egen och som är användbar i det egna arbetet, dels 

i förmågan att utnyttja ’nätverkskompetensen’ när egna uppgifter ska lösas. (tummen) (Dalin, 

1997, s. 16). 

 

Tveiten (2003) poängterar, för att utveckla och vidareutveckla sin kompetens måste man 

medvetandegöra och begreppsbestämma grunden för ens egen yrkespraxis. Utifrån detta kan 

man utveckla och vidareutveckla den professionella kompetensen. Kunskap är en 

förutsättning för kompetens och att kompetensen vidareutvecklas är avgörande för kvaliteten 

på yrkesutövandet. Yrkesutövarens kompetens är av största betydelse för mottagaren och det 

är även betydelsefullt för kvaliteten på yrkesutövningen.  

 

Här anser Gotvassli (2002) för att höja sin kompetens så utnyttjar, stärker och förnyar man de 

kunskaper, färdigheter, attityder och erfarenheter som finns hos den enskilda individen och i 

förskolan som helhet. 

 

Juul och Jensen (2003) skriver att yrkespersonlig utveckling är en viktig del av 

yrkesmänniskors kompetensutveckling, av det enkla skälet att vi alla samarbetar. Man kan 

med rätta hävda att det inte går att undvika personlig utveckling och för de flesta sker det med 

en medveten process. Yrkespersonlig utveckling beskriver en medveten, strukturerad 

utveckling som tar avstamp i yrkesrelaterade problemställningar. 

 

Medan Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) menar att det är skolledarna som har det 

övergripande ansvaret för personalens kompetensutveckling. Därmed har hon som sitt 

uppdrag att tillsammans med personalen planera för deras kompetensutveckling. Enligt 

författarna ska skolledaren också analysera och komma fram till en utvecklingsplan för 
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personalen, som i sin tur gynnar skolans vidareutveckling. Här kan då handledning vara ett 

alternativ. Skolledare bör skaffa sig en bild över den kunskap som finns och vilka behov som 

arbetslagen efterfrågar, om detta inte sker med en kommunikation mellan personal och 

skolledare är risken stor att arbetslagen ser kompetensutvecklingen som ”något som rektor har 

bestämt”. Syftet med handledning är alltid kompetensutveckling, det är dock viktigt att 

handledningsgruppen själv får formulera sina mål (a.a.).  

 

Haglund och Ögård (1995) drar även ett samband mellan ett intressant arbete och en 

meningsfull fritid, har man det så har man mycket att vinna på att kompetensutveckla sig. 

Anledningen till att man bör kompetensutveckla sin personal är enligt Haglund och Ögård 

(1995) för att: 

 Öka effektivitet och konkurrensförmåga 

 Bättre tillfredsställa kundens behov 

 Utveckla och behålla kompetenta medarbetare 

 Säkra företagets långsiktiga utveckling och överlevnad 

 Bidra till ett bättre och rikare samhälle (s 72). 

 

I Skolverket (2005) kan vi läsa, för att en kommun ska kunna upprätthålla och utveckla 

kvaliteten i förskolan krävs det att kommunen aktivt arbetat med kompetensutveckling och 

andra personalutvecklande åtgärder. Detta är inte minst viktigt med tanke på alla förändringar 

som samhället genomgår. För att förskolan ska kunna få rätt kompetensutveckling behöver 

kommunen fotlöpande analysera och kartlägga utbildningsbehoven i nära samråd med 

skolledning och personal. Det är nödvändigt att personalens yrkeskompetens kontinuerligt 

utvecklas så att det systematiska kvalitetsarbetet kan fortsätta att förbättras. 

 

2.6.2 Faser i den professionella utvecklingen 

 

Enligt Killén (2007) så innebär läro- och utvecklingsprocessen vissa återkommande krav, 

möjligheter och villkor. Vissa regelbundna drag i förloppet kan vi känna igen, vi kan därför 

tala om olika faser i den professionella utvecklingen. Några olika modeller i utvecklingen är 

Whiteheads modellen och Reynolds modellen och dessa beskriver författaren i sin bok enligt 

nedan. 
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Whiteheads modellen går, enligt författaren, ut på lärandets rytm och denna består av tre 

faser. Den första fasen är romansfasen som leder in studenten i ämnet och motiverar honom 

till fortsatt lärande.  Andra fasen kallas precisionsfasen och den präglas av kunskapstillägnan, 

arbete, disciplin, analys och reflektion – lärandets realitet. Den tredje fasen kallas 

generaliseringsfasen och här är studenten intresserad av att veta om lärdomen han har 

tillskansat sig är användbar och hållbar. 

 

Reynolds modellen består av fem faser som enligt Killén (2007) är:  

 Den första är den självcentrerade fasen 

 Den andra fasen är bära eller brista fasen 

 Den tredje fasen är förståelse för situationen utan förmåga att handla utifrån förståelsen 

 Den fjärde fasen är förmågan att förstå och handla utifrån förståelsen 

 Den femte fasen är förmågan att förmedla det egna yrkeskunnandet (s 68). 

        

Killén (2007) poängterar att vi hela tiden rör oss mellan de olika faserna och att vi även kan 

befinna oss i flera olika faser samtidigt. Hur vi går igenom en fas, upplever och handskas med 

den är avgörande hur vi går in i nästa fas. Under studietiden kommer man i regel inte längre 

än tredje fasen och när vi går in i arbetslivet återvänder man tillfälligt till först fasen för att 

sedan vandra uppåt mot femte fasen. Innebörden av modellerna påminner om varandra och 

dessa faser finns även med i andra sammanhang.  

Enligt vår mening kan IBT:n (Intensiv Beteende Träning), som är en arbetsmodell för barn 

med autism grundad på inlärningspsykologisk metodik, jämföras med ovanstående faser. Här 

kan man även se dessa olika faser. Lyrén (1997) skriver att kunskapen som man fått genom 

inlärning måste generaliseras för att vara användbar för personen.  

 

2.6.3 Synliggörande av nära och avlägsna lärformer 

 

Dalin (1997) anser att en kompetensöversikt bör utvecklas och hållas à jour för att synliggöra 

nära och avlägsna lärformer och enligt författaren kan det ske enligt nedan: 

 formell kompetens, 

 beskrivning av den reella kompetensen, så som den har dokumenterats genom praktiskt arbete, 

 pågående kompetensutveckling genom arbete och/eller organiserad utbildning, 

 önskemål om framtida arbetsuppgifter och kompetens (a.a. s 28). 
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Figur 2.3 Här ritar författaren upp och beskriver hur kompetensutveckling kan se ut i den lärande organisationen. 

Alla bitarna runt den inre cirkeln påverkar lärandet. Källa: Dalin, 1997, s. 290. 

 

Detta kan enligt oss jämföras med de medarbetar- och utvecklingssamtal som vi haft med våra 

respektive arbetsledare.  

 

2.6.4 Lärandekompetens 

 

Haglund och Ögård (1995) anser att själva grunden hur vi lär och också hur vi beter oss för att 

lära ut, kallar de för lärandekompetens. Inlärningen sker genom de signaler som våra sinnen 

tar emot och som sedan skickas vidare till hjärnan. I hjärnan sker bearbetning och lagring av 

data, möjligheten för att återfinna lagrad data ger ramarna för vår kompetens. 

Författarna menar att vår förmåga att bearbeta och att skapa nytt ger vad vi i vardagligt tal 

kallar vår kreativitet. För en kompetensutvecklande miljö krävs: yrkeskompetens, 

relationskompetens och lärandekompetens, som figuren nedan visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4 Yrkeskompetens, relationskompetens och lärandekompetens ger tillsammans en 

kompetensutvecklande miljö, som bilden förtydligar. Källa: Haglund & Ögård, 1995, s. 65. 

 

2.6.5 Att lära av förebilder 

 

Något annat som Dalin (1997) tar upp i sin bok är lärandet genom en ”förebild”. En positiv 

förebild är något som vi ser upp till och tar efter – medvetet eller omedvetet. Lika väl kan en 

negativ förebild vara något vi tar avstånd ifrån, både verbalt och i våra tankar. Ett typexempel 

på lärande är mästaren och hans lärling och detta gäller inom alla yrken. Denna typ av lärande 

är ofta undervärderad inom många företag. I situationer där ledningen tydligt förändrar sin 

praxis, sprider sig förändringen inom företaget som eld i torrt gräs. Här behöver man inget 

utbildningsprogram. Dock bör det vara klart och tydligt att samma förändring som ledningen 

gör förväntas av alla inom företaget. 

 

2.6.6 Att lära av erfarenheter 

 

Dalin (1997) skriver att erfarenhetsbaserat lärande är bland annat en spontan handling. Där 

man ser erfarenhetsbaserat lärande som en möjlighet i situationer som uppstår och tar tillvara 

denna situation. När detta uppstår ger det ofta extra inspiration till dem som deltar. 

 

        

        Kompetens 

   utvecklande Miljö 
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Individuella erfarenheter som sätts i system, ger ofta gemensamma lärdomar och en kvalitativ 

systemförändring. 

 

2.6.7 Mentorskap som kompetensutveckling 

 

Mentorskap kommer enligt Ahlström (2002) från Odyssén, Homeros 3000 år gamla diktverk. 

När Odyssén skulle ge sig ut på en lång sjöfärd i kriget mot Troja så anförtrodde han hemmets 

vård och sonens uppfostran till sin ungdomsvän Mentor. Mentor skulle fungera som en lärare 

och handledare till sonen. Han förväntades fostra, leda, undervisa samt ge Odysséns son det 

stöd han behövde. Mentorskap är alltså en bredare uppgift än att bara vara lärare. 

 

Enligt Ahlström (2002) så representerar mentorrelationen ett ömsesidigt lärande, där 

mentorskap är ett sätt att överföra erfarenhet, man skapar ett lärande. Här handlar det inte om 

att handla, utan om att tänka och att känna.  

Mentorskap handlar om att våga ta nya steg i sin utveckling. (Ahlström, 2002, s. 15).  

Författaren anser att en mentor har en bredare uppgift än att bara vara lärare, han ska stödja 

och följa samt leda och ge råd. Mentorskapets idé är att ge en oftast yngre och definitivt en 

mindre erfaren kollega vägledning i hennes personliga och professionella utveckling. Vara 

någon som erbjuder en hand att hålla i när det blåser hårt. Detta är ungefär samma syn som 

andra författare (Bergqvist-Månsson, 1993; Dalin, 1997) har på mentorskap respektive 

förebild.  

 

Ahlström (2002) poängterar att det är viktigt att adepten sätter sina egna mål, detta för att 

kunna avgränsa och fokusera på det man vill och behöver kompetensutveckla. Adepten bör 

diskutera sina mål med sin mentor, dels för att se så att målen är relevanta och inte redan 

uppnådda, men även för att se så att mentorn är rätt person för att hjälpa till att uppnå de 

beskrivna målen. Det är inte något negativ för adepten att byta mentor om så behövs, tvärtom 

så kan man dra nytta av andra människors unika och speciella kompetens. Dock bör man hålla 

sig till en mentor åt gången. Författaren anser vidare att det är viktigt att en mentor är ett 

föredöme för andra människor och han bör vara klok och ha erfarenhet av livet i stort. Ofta är 

det en fördel om mentorn inte har samma bakgrund som sin adept, på så vis kan man ha olika 

perspektiv på saker. Som adept är det viktigt att bli klar med sina starka respektive sina svaga 
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sidor och tillsammans med mentorn diskutera vad som behöver utvecklas och hur man ska gå 

tillväga. 

 

 

Figur 2.5 Författaren belyser att adepaten är huvudpersonen men mentorn är en viktig bifigur. Källa: Ahlström, 

2002, s 16. 

 

Bergqvist-Månsson (1993) drar likheter mellan mästare och lärling och mentorskap, precis 

som Dalin (1997) gör när det gäller förebilder. Och menar att en mentor är lika med en lärare 

eller uppfostrare. Författaren skriver vidare att det inte är så märkvärdigt med att skaffa sig en 

mentor, om man tänker efter så har de flesta en vägvisare inom sitt arbete. Att ha någon som 

lyssnar och kommer med inlägg, kan räcka för att hitta en annan utgångspunkt på problemet. 

Några nyckelord för en mentor kan vara att vara bollplank, censur, ärlighet och mognad åt 

adepten. Även ett nätverk är ett bra komplement till ett mentorprogram  

 

Sandberg (2003) menar att det moderna mentorskapet inte längre handlar om att lärare och 

lärjunge, utan ett ömsesidigt lärande. Man utbyter kunskaper och erfarenheter som på många 

sätt är ömsesidigt och jämställt. Personlig utveckling handlar om att lära känna sig själv och 

sina möjligheter så att man kan styra sitt liv. Den professionella utvecklingen handlar om en 

ökad mognad som blir märkbar i det egna yrket. 

 

Sandberg (2003) anser att lära sig sätta mål som är ”SMART” är ett bra hjälpmedel när 

man vill arbeta för en förändring. Och enligt författaren kan det se ut så här: 
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S = Specifikt och tydligt 

Använd aktiva ord som innehåller en riktning, t ex ’öka’, ’minska’, ’utveckla’. 

M = Mät- eller bedömningsbart 

Någon form av måttstock behövs för att du ska kunna se hur du går framåt. 

A = Avgränsat 

Du kan inte förändra allt på en gång. Med rätt avgränsning är det lättare att lyckas. 

R = Realistiskt, möjligt att nå 

Sätt ribban lagom högt. Jobba gärna med delmål. 

T = Tidsbestämt 

En tidsplan med avstämningspunkter där man kan signalera om ev. svårigheter och göra 

justeringar. (s. 37). 

 

Sandberg (2003) har enligt oss samma syn på mentorerna som (Bergqvist-Månsson, 1993; 

Dalin 1997; Ahlström, 2002) har. Där vikten av att adepten är nöjd med sin mentor och 

verkligen tror på kontakten. Personen ifråga ska ha lyssnarförmåga, öppenhet, nyfikenhet, 

personlig mognad samt engagemang. Han ska var intresserad av människor och var beredd att 

avsätta tid för att se andra människor växa. Författaren anser att det finns många fördelar med 

organiserat mentorskap bland annat att både individen och organisationen har tydliga syften 

och mål, medveten matchning mellan deltagarna och utvärderas regelbundet. Ett mentorskap 

ger nya idéer och stimulans, både för individen och för organisationen. 

 

Sandberg (2003) skriver att det finns svaga punkter med mentorskapet och det är: 

ADEPT 

 Inte tillräckligt engagerad 

 Saknar genomtänkta mål 

 Idealiserar mentorn, blir allt för beroende 

 Är allt för stressad för att prioritera sin egen utveckling 

 Vill vara duktig och drabbas av prestationsångest 

MENTOR 

 För otålig och resultatinriktad 

 Ovan att föra utvecklande samtal 

 Är alltid självupptagen 

 Tar sig inte tid 

 Känner sig osäker och ställer överkrav på sig själv 
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GEMENSAMT 

 Är osäkra på varandra 

 Lyckas inte övervinna olikheter 

 Ger upp för lätt (a.a. s 65). 

 

Som vi ser det tar författarna (Ahlström, 2002; Bergqvist-Månsson, 1993; Sandberg 2003) 

upp vikten av att kunna lyssna som mentor. Crafoord (2005) skriver att lyssnandet är väl så 

aktivt och ansträngande som berättandet. När närvaron vid samtalet är en överordnad funktion 

som ett slags grund för lyssnandet. 

 

Crafoord (2005) föredrar att tala om sju nivåer av lyssnade: 

1. Lyssnandet på den framsagda texten. 

2. Empatiskt lyssnade till den talandes känsloackompanjemang till sitt språk. 

3. Lyssnandet på den förskjutna och förtätade undertexten. 

4. Lyssnandet på tilltalet. 

5. Lyssnandet till det motsägelsefulla. 

6. Lyssnandet till de egna känslorna som väcks under samtalets gång. 

7. Det omedvetna lyssnandet – flödena. (a.a. s 54) . 

 

2.6.8 Ledarskap och kompetensutveckling 

 

Keen (2003) hävdar att varje individ behöver stöd och uppmuntran av sin chef. Individen 

måste veta vad som belönas och vad som behöver förbättras. Att chefen har förmågan att 

engagera, ta tillvara och vidareutveckla sin personal blir allt viktigare. Det är chefen som 

sätter förutsättningarna, både för att man tar tillvara varje individs kompetens men även ser 

till så att kompetensen utvecklas. Även om individen är kompetensbärare så blir den inte 

mindre för att man delar med sig av sin kompetens. Därför bör chefen uppmuntra sina 

medarbetare att dela med sig av sin kunskap, men även att kompetensutveckla sig. 

 

Augustinsson och Brynolf (2009) finner att chefen i en passionsstyrd struktur har ett 

medansvar för att utvecklingen går framåt, en sådan organisation ställer också höga krav på 

att chefen är engagerad och syns i verksamheten. Rektor som kommunal tjänsteman har 

utöver det administrativa och organisatoriska ansvaret även det pedagogiska ansvaret för 
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skolans utveckling Att ha det pedagogiska ansvaret innebär inte bara att rektor ska stödja, 

entusiasmera och stimulera sin personal, utan även att korrigera dem vid behov. 

 

2.6.9 Nätverk som kompetensutveckling  

 

Alm (1996) anser att ett nätverk är en uppsättning relationer mellan människor. Varje nätverk 

är en resurs för en och man bör vara medveten om vilket nätverk man har. Man bör också vara 

medveten om hur man kan förbättra sitt nätverk, expandera det och framför allt använda 

nätverket på ett intelligent sätt. Ett nätverk är inte statiskt utan ändras efter behov. Människor 

tillkommer och andra faller från, man använder sig av det nätverk som är av intresse för 

tillfället. Ett nätverk kan också bestå av samma människor men ändå förändras och detta beror 

på att människorna i nätverkat har utvecklats och fått en annan erfarenhet och syn på saker. 

Att bygga ett nätverk är en aktivitet som dels kräver energi, dels genererar energi. (Alm, 1996, s 

13).  

Författaren anser att man både får och ger av energi och detta gör att man får den pusselbit av 

någon annan som gör att arbetet kompletteras. Men den omformas också av andra människor 

och detta leder till nya frågor och nya idéer. Dessa idéer får man oftast från personer där 

intressegemenskapen och personkemin stämmer överens. Men ibland får man det från helt 

oväntat håll. Just möten med andra människor kan leda till nya infallsvinklar och nyheter som 

du behöver för att lösgöra energi. Alm (1996) skriver vidare att ett personligt nätverk är en 

uppsättning relationer som har samma intressegemenskap. Relationerna styrs av normer och 

det gemensamma samspelet. Det är baserat på ömsesidighet och det finns inget ledarskap i 

hierarkisk mening. Detta närverk är förankrat i en person och är baserat på frivillighet och 

flexibilitet.  

 

Keen (2003) påpekar att bygga nya nätverk kräver initiativ från den enskilde. Nya 

erfarenheter leder ofta till nya kontakter och den som har byggt upp ett bra nätverk kan ha 

lättare att klara sina arbetsuppgifter. 

 

Och Westlund (1999) poängterar att nätverk kan göra så att man kan uppnå mål som kan vara 

svåra eller omöjliga på egen hand. Nätverk ger många möjligheter, men det kan finnas vissa 

svårigheter som måste diskuteras och övervinnas för ett framgångrikt lärande. 
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2.6.10 Reflektionens betydelse för kompetensutveckling 

 

Westlund (1999) menar på att reflektion kan ske på många olika sätt och i skiftande 

situationer. Reflektion kan ses som ett sätt att bli medveten om sitt eget tänkande och 

handlande. Man blir på så sätt medveten om sitt eget tänkande och hur man kan utveckla 

sökandet efter nya kunskaper. Att reflektera kräver tid och bör äga rum vid återkommande 

tillfällen. Även uppföljning och utvärdering kan användas som en grund för reflektion. Att 

våga ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt och vad det innebär är också ett lärande. 

Westlund (1999) skriver vidare att reflektion kan ske på många sätt, i skriftande situationer 

och på olika nivåer. Reflektion kan ses som ett sätt att bli medveten som sitt eget tänkande, 

sina egna handlingar och på så vis utveckla sitt sökande efter ny kunskap eller helt enkelt att 

ställa nya frågor. 

 

Bie (2009) anser att reflektion handlar om att föra tillbaka tankarna, eller vända tillbaka till 

något, som du tidigare tänkt. Genom reflektion kan man sätta igång en process, som gör det 

möjligt att upptäcka och lära något. Lärande reflektion innebär också medvetenhet om och 

uppmärksamhet på ditt tidigare tankesätt. Bie (2009) vill också göra en medveten om att det 

är skillnad mellan att tänka och reflektera.  

Reflektion är att ställa frågor om det man gör och tänker och inte ’bara’ tänka att något är på det 

ena eller andra sättet. (Bie, 2007, s 24).  

Reflektion ska förutom att ge dig insikt om vad du behöver utveckla, även ge dig insikt om 

dina goda sidor och resurser. Lära dig att använda din kompetens på rätt sätt. Målet med 

reflektion är att använda den i lärandeprocessen, i samband med specifik och yrkesmässig 

kompetens. 

 

Bie (2009) anser att genom att arbeta med reflektion kan Du: 

 öva upp din förmåga att utveckla och integrera teoretiska och praktiska färdigheter 

 få kunskap och medvetenhet om hur du interagerar med andra personer. 

 öva upp din förmåga att hantera känslor och reaktioner vid kontakten med andra personer.                                                              

(s 8). 

 

Att kunna reflektera innebär att man kan koncentrera sig, lyssna både på sig själv och andra 

och vara intresserad av problemet, frågan eller ämnet. Genom att ständigt reflektera kan du 

förkovra dig och utveckla din kompetens (a.a.). 
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Tveiten (2003) skriver att genom att medvetandegöra sin egen yrkespraxis så öppnas 

möjligheterna att utveckla och vidareutveckla sin professionella kompetens. Vidareutveckling 

inom yrket kan ske genom reflektion över den egna yrkesutövningen. 

 

Enligt Emsheimer, Hansson och Koppfeldt (2005) kan reflektionen vara en process där vi 

pendlar mellan handling, iakttagelse, tankar och tankar på olika nivåer. När man relaterar 

dessa till varandra blir detta fokus för reflektionen.  

 

Och Mårdsjö (1998) anser att en kompetent pedagog behöver utveckla en förmåga till 

självreflektion. Genom reflektion så utvecklas pedagogerna, för de har lärt sig att se sådant 

som de tidigare tagit för givet. De blir mer lyhörda för barnens intentioner och behov. 

  

2.6.11 Kompetensutveckling via Internet 

 

Gotvassli (2002) tar upp att de traditionella metoder som uppstod i industrisamhället börjar bli 

passé med dagens internetgeneration. Gränsen mellan utbildning, arbete och fritid börjar 

suddas ut. Inte minst multimediautbildningen blir billigare och mer lättillgänglig för alla. 

Fördelen med detta är bland annat lagring av kunskapsinnehåll förenklas, uppdateras och 

skräddarsys. Tillgängligheten blir större, bättre anpassat till arbetsschema och livssituation. 

Författaren skriver vidare att istället för rätt svar så krävs det idag att man lär sig finna 

information, sammanställa, skapa och utveckla kunskap. Passivt lärande har idag blivit aktivt 

och lärandet flyttas från auditoriet ut i cyberspace. 

  

2.7 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

 

2.7.1 Handledning 

 

Handledning är ett av specialpedagogens uppdrag och ett viktigt sådant. Dessa samtal leder 

till en professionell utveckling eftersom handledning är en arena för reflektion och eftertanke. 

Genom handledning kan man få pedagoger att ändra sitt beteende, sin uppfattning men det 
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kan också leda till att man ändrar sina känslor och motiveras till handling och förändring 

inom ens verksamhet.   

Det finns olika sätt att bedriva handledning på, till exempel finns det individuell handledning, 

grupphandledning och samt handledning för de professionella utövarna så kallad handledning 

på handledning. Handledarrollen innebär ett stort ansvar och man måste ha nått en bra bit i sin 

egen mognad, känna sig trygg i sin identitet och ha en självkännedom. Detta är nödvändigt för 

att bemöta den/de handledde på ett professionellt sätt. 

Gjems (2000) påpekar att de som redan är verksamma som handledare bör träna sig i att bli 

sin egen observatör. Genom samtal med andra yrkesutövare kan de spegla sig i deras 

upplevelser och detta tillsammans med erfarenhet från sin egen profession ger ett 

helhetsperspektiv. Med detta blir då handledning en kompetensutveckling för utövaren. I det 

moderna samhällets uppkomst har mycket förändrats, vi måste söka svar idag på frågor som 

förr var självklara vilket är en av många anledningar till att många skickar sin medarbetare på 

kurser om social kompetens, för att de ska bli bättre på att samarbeta. Detta är en av många 

anledningar till att efterfrågan på handledning har ökat de sista åren. 

 

2.7.2 Kompetens och Kompetensutveckling 

 

Hur upprätthåller man då sin kompetens som specialpedagog? Keen (2003) liknar 

kompetensen vid en hand där varje finger har sin funktion och tillsammans blir kunskapen 

hel. Precis som barnets hand så växer kompetensen med åren och blir unik. Ju mer man 

använder sina fingrar desto fingerfärdigare blir man och det gäller även för ens kompetens. 

Författarna tar också upp vikten av att använda och utveckla sin kompetens, för precis som 

handen så förtvinar kompetensen om man inte använder den (a.a.).  

Reflektion har en stor betydelse inom kompetensutvecklingen, detta för att se sina styrker och 

svagheter samt vad man behöver utveckla. Här har även arbetsledaren en viktig roll, att kunna 

se vad ens medarbetare har för kompetens, uppmuntra och vidareutveckla sin personal. Detta 

för att skapa en stark och kompetent personalgrupp och organisation, men även för att skapa 

en harmoni och arbetsglädje inom gruppen.  

Förslag på kompetensutvecklande åtgärder är: att lära av förebilder, mentorskap, nätverk eller 

som dagens samhälle mer är inne på kompetensutveckling via internet. Man kan använda sig 
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av många kompetensutvecklande åtgärder samtidigt, det ena utesluter inte det andra. Dock bör 

man reflektera över vad man vill uppnå med sin kompetensutveckling. 

Vilken kompetensutveckling man väljer är helt beroende på en själv och ens arbetsledare, 

men kompetensutveckling är ett måste för att inte stagnera i sitt yrke. 
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3 TEORIER 

 

3.1 Teoretiska överväganden  

 

Vi har valt att koncentrera oss på tre olika perspektiv: Sociokulturella perspektivet, Social 

Systemteorin samt KASAM. Dessa har vi valt eftersom vi känner att de knyter väl an till vårt 

syfte som är hur specialpedagoger med handledning som yrkesutövning inom förskolan 

upprätthåller och utvecklar sin kompetens samt hur specialpedagogernas arbetsledare ser på 

deras kompetensutveckling. Handledning handlar om kommunikation mellan individer och att 

man i de samtalen använder sig av sina verktyg som är just språket. För att kunna använda sig 

av dessa verktyg så krävs kompetensutveckling. Strandberg (2006) påpekar att Vygotskijs syn 

var att utveckling och lärande påverkar varandra. Killén (2007) anser att handledning är ett 

sätt att få teoretiska kunskaper att bli integrerade i verksamheten, detta är även en hjälp för att 

skapa ett helhetsperspektiv.  Reflektion som är kompetensutvecklande är ett sätt att arbeta 

med handledning, de handledda blir stimulerade att komma fram till en förståelse som gör det 

möjligt att klara av de situationer som de ställs inför. Cirkeln blir då sluten. 

 

3.1.1 Sociokulturella perspektivet 

 

Säljö (2000) poängterar att i ett sociokulturellt perspektiv, har ord som redskap eller verktyg 

en speciell betydelse. Många av de sociokulturella verktyg som vi i vår vardag använder oss 

av, för att underlätta våra liv och arbeten, är till exempel en grävskopa istället för att gräva 

själv. Med ett sociokulturellt perspektiv i tankarna är problemet - hur vi lär. Alltså en fråga 

hur vi använder oss av de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt, som är en del av 

vår kultur och omgivning. Dessa egenskaper har inte sitt ursprung i hjärnan som en biologisk 

företeelse, utan de har för länge sedan passerat då det är för mycket för hjärnan att hålla 

ordning på. Kunskaper och färdigheter kommer istället från de insikter och handlingsmönster 

som byggts upp historiskt i samhället och som vi genom interaktion med andra människor 

blir delaktiga i.  

 

Säljö (2000) skriver vidare att med resurser i form av praktiska och intellektuella redskap och 

genom att vi samspelar med andra människor i olika verksamheter, kan vi använda oss av de 
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begränsade förutsättningar vi har som enskilda fysiska individer med ett häpnadsväckande 

resultat. Att vi som tänkande individer förstår och resonerar med vår omvärld leder till nästa 

fråga som är: Hur ska vi förstå mänskligt tänkande och lärande?  Vårt tänkande får nu en 

vidare innebörd av att det pågår ett samtal med språkliga redskap inom en själv, utan att 

interagera med någon annan. Språket blir i detta perspektiv länken mellan det yttre 

(kommunikation) och det inre (tänkande) samtalet. Släktskapet mellan tänkande och 

kommunikation betonas i det sociokulturella perspektivet. Det är i kommunikationen och 

mötet mellan individer som individen kan ta till sig nya sätt att tänka. Resonera kring och 

handla därefter. Det måste samtidigt betonas att tänkande och kommunikation inte kan 

jämställas för det vi säger är inte alltid det vi tänker och tvärtom. 

 

Strandberg (2006) anser att människans psykologiska processer är socio-kulturell-historisk 

praxis och verktyg, ett utav dessa verktyg är bland annat påtagliga tecken. Tecken är alla 

bilder och symboler som förställer något till exempel, bokstäver, ord, gester, former med 

mera. Människans förmåga att kunna hantera både det verkliga och det symboliska är en av 

nycklarna till den kulturella utvecklingen. Att människan är verktygs- och teckenanvändare är 

ingen nyhet. 

När vi accepterar att tänkandet inte enbart är mentalt utan även artefakter, är det bara vår 

fantasi som sätter gränser för ett barns lärandeaktiviteter.  

Barn skall helhjärtat uppmuntras till verktygsanvändning. (Strandberg, 2006, s 84). 

Strandberg (2006) poängterar att det barnet inte har förmågan att ha i huvudet, kan man 

kompensera med hjälp av hjälpmedel. Om det blir för en kort tid eller för alltid, är beroende 

på barnets behov. För att öka barnets lärandeaktivitet bör man uppmuntra barnet till att 

utveckla fusklappar, detta är barnets verktygslådor för lärande. Det är viktigt att pedagoger 

inser vikten av dessa verktyg, så att tid och omtanke ägnas åt barnets verktygslåda. Det 

speciella med verktyg och tecken – artefakter – är att de bär på historia. 

Författaren skriver att Vygotskij menade att det som finns inuti huvudet på oss har föregåtts 

av yttre aktiviteter tillsammans med andra. Utan detta råmaterial sker ingenting i huvudet. 

 

3.1.2 Social systemteori 

 

Gjems (2000) anser att social systemteori är en teori där de grundläggande utgångspunkterna 

är att alla företeelser hänger ihop. Världen ses som en helhet och alla delar är lika viktiga och 
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påverkar varandra ömsesidigt. I ett socialt system förstås människorna alltid i relation till 

andra och de kan aldrig förstås isolerade. Därför måste en persons handlingar eller beteende 

alltid ses i ett sammanhang av vad de andra personerna i systemet gör. Samma sak gäller då, 

att det en person gör, måste alltid ses utifrån det sammanhang det ingår i. Författaren menar 

att alla människor i ett socialt system bildar tillsammans en helhet och deras olikheter präglar 

det klimat som råder på till exempel en arbetsplats. Som arbetskollegor utvecklar man efter 

hand kunskaper och knyter samman värderingar till dessa. Författaren påpekar att sociala 

system måste hanteras och förstås utifrån ett helhetsperspektiv. Med det menar hon att en 

konflikt som inträffar på denna arbetsplats påverkar på ett eller annat sätt de andra på arbetet.  

Bladini (2004) anser att specialpedagogers handledningssamtal kan sägas tillhöra en arena för 

nya konstruktioner av pedagogers beskrivna problemställningar, med en utgångspunkt i var 

och hur problemområdet urskiljs och avskiljs. Specialpedagogerna respektive de handledda 

pedagogerna kan betraktas som delar av de beskrivna problemen eller som individer som står 

utanför detta. Genom att man fokuserar på cirkulära processer och cirkulära frågor i ett 

handledningssamtal, förskjuter problemen av synen på den enskilda individen mot att se 

denne i ett relationellt perspektiv. Därigenom förflyttas fokus från individen i sig till individen 

i relation.  

Här - och – nu perspektivet är ett annat väsentligt fenomen i systemteorin. Med det menas att 

bästa utgångsläget vad gäller att skaffa sig mer kunskap inom ens eget yrkesområde, är att få 

ökad kunskap i det som sker mellan olika människor när det sker. 

  

Gjems (2000) uttrycker sig på följande sätt:                       

I ljuset av systemteorin ägnar man i handledning uppmärksamheten åt hur man kan vidareutveckla 

relationer, och vad man kan göra för att utveckla kvalitet inom de ramar som man jobbar. (s 27). 

 

Gjems (2000) menar att om man i stället fokuserar på varför man gör eller tänker som man 

gör, så är det i huvudsak knutet till det förflutna och man kan bara gissa sig till svaren. Därför 

bör man i handledning fokusera på nutid, även då deltagarna ombeds reflektera över sakers 

ordning.  

Systemteori bygger på cirkularitet på det sätt händelser och ting hänger ihop. Att ställa en 

Hur – fråga eller ett Hur – svar, gör att den handledde ger en mycket mer komplex bild av 

situationen och det skapar en cirkulär förståelse. Cirkularitet innebär att människor och 



46 

 

händelser ingår i en ömsesidig påverkansprocess. I systemteoretisk handledning så utmanar 

man de handledda att se saker och händelser i ljuset samband, konsekvenser och relationer. 

 

3.1.3 KASAM 

 

Antonovsky (2005) anser att KASAM (Känsla Av SAMmanhang) är rent empiriskt en 

människas egen beskrivning av hur något hänger samman i tillvaron. Det bygger på strukturer 

i människans omgivning. Det har dock inget att göra med hur kunskapen kommit till eller hur 

olika syn på kunskap bestämmer vad vi kan lära oss eller vad vi inte kan lära oss. Man kan se 

KASAM som ett sätt att förstå hur tidiga faktorer också medverkar till att forma människors 

livsvillkor och utveckling. Att se hur dessa saker påverkar människans utveckling är något 

som ligger utanför KASAM:s möjligheter att förklara.  

Människan måste förstå sin tillvaro och också bli förstådd, hon måste också uppleva att hon 

bemästrar sin situation och, djupast och viktigast av allt, hon måste se en mening i sin existens och 

på så sätt vara motiverad för en fortsättning. (Lindström, 1998, s 18.) 

KASAM vill uppmärksamma omgivningsrelaterade faktorers betydelse för människors 

utveckling. Dock inte hur den går till eller hur intrapsykiska karaktärsdrag i sig påverkar en 

individs hälsa. Man bör inte tillskriva KASAM intrapsykiska eller karaktärsmässiga 

egenskaper. Istället bör man se de möjligheter som ligger i att tillämpa teoribildning. Detta för 

att kunna studera utveckling, läkning, växt eller mognad hos människan beroende av ett eller 

flera yttre sammanhang. 

Antonovsky (2005) anser att KASAM i stor utsträckning grundas på de upplevelser som 

människan fått de första 30 åren. Det är högst troligt att faktorer som tilltro, trygghet, 

öppenhet och flexibilitet i huvudsak är mycket stabila hos människor oavsett senare 

livshändelser.  

Begreppet KASAM bygger på tre viktiga delkomponenter och det är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre delkomponenter spelar en avgörande roll för 

människan och hennes välbefinnande. Modellen består av människan som helhet och strävan 

att bredda dennes resurser. KASAM är viktig för hälsan, dels för att reglera känslan av stress 

men även omständigheterna som orsakar stress. KASAM värderar inga specifika strategier, 

utan speglar en människas förutsättningar att handskas med situationer som upplevs som 
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svåra. Faktorer som motverkar ohälsa är: erfarenheten av att klarat av svåra situationer, ha ett 

socialt nätverk, upplevt meningsfullt sammanhang samt meningsfull sysselsättning. 

Antonovskys (2005) sammanfattande definition av KASAM är: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerad, förutsägbar och begriplig, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, 

och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang. (a.a. s 46). 

 

Just begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktigt dels inom handledningen, som 

är ett viktigt uppdrag bland specialpedagogens arbetsuppgifter, men även inom 

kompetensutvecklingen som är ett måste för att inte stagnera inom sitt yrke. 
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4 METODER 

 

4.1 Val av metod 

 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur specialpedagoger med handledning som 

yrkesutövning inom förskolan upprätthåller och utvecklar sin kompetens samt hur 

specialpedagogernas arbetsledare ser på deras kompetensutveckling. För att få svar på dessa 

frågor valde vi att göra fem kvalitativa intervjuer. Vi valde att göra intervjuerna i 

semistrukturerad intervjuform, där intervjuaren ber respondenten att förtydliga och fördjupa 

de svar som ges, detta för att få så uttömmande svar som möjligt(Patel & Davidson, 2003).  

Enligt författarna så kommer motivationen ytterligare att påverkas av den personliga 

relationen. Det är viktigt att visa ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonerna. Det 

är lätt att väcka en försvarsattityd hos respondenten om han upplever att intervjupersonen 

dömer eller kritiserar honom (a.a.). 

Kvale (1997) menar att intervjuaren kan ses som en resenär som redovisar berättelser där 

mening skapas i samtalets interaktion. Bladini (2004) pekar på att under en intervju så 

påverkas bägge av samtalet fast det är en som ställer frågorna och tillsammans konstrueras 

kunskap. Enligt Clark m fl (1998) så är det lättare att fatta ett bra beslut om man har kunskap 

om flera olika teorier. Man ska låta det sunda förnuftet medverka, men för att man ska kunna 

det så behövs kunskap i ämnet.  

 

Frågorna till intervjun satte vi samman efter att ha läst den mesta litteraturen och med 

utgångspunkt från vårt syfte. Vi ville ha berättande svar, därför valde vi öppna frågorna. 

Eftersom våra frågeställningar var lite olika beroende om det var till specialpedagogerna som 

lyder: 

Hur upprätthåller och vidareutvecklar sig specialpedagoger med handledning som yrkesutövning 

sin kompetens?  

eller till arbetsledarna som är: 

Hur ser specialpedagogernas arbetsledare på deras kompetensutveckling och uppmuntrar de 

specialpedagogerna till kompetensutveckling? 

blev frågorna till de respektive respondentgrupperna olika (Bilaga 2 & 3). 
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Vid alla intervjuerna användes diktafon för att aktivt och koncentrerat kunna följa med i 

intervjun. Att spela in intervjuerna, som vi gjorde, finns det för och nackdelar med. May 

(2001) tar upp det som tre stickord interaktion, utskrift och tolkning. Där bandinspelning kan 

vara hämmande för interaktionen, utskriften av en inspelad intervju kan vara långdragen men 

ett bra underlag för tolkningar. Det kan också vara en garanti att intervjun återges med den 

intervjuades egna ord. Författaren tar också upp att en intervju ska vara en enkelriktad process 

där respondenterna är de som ska besvara frågorna och inte tvärt om. 

Det blev en fenomenografisk ansats enligt Kvale (1997) där människornas upplevelse och 

erfarenheter står i centrum. Författaren har också skrivit om forskningsintervjun och liknar 

den vid metaforerna malmletare och resenär. Om intervjuaren betraktas som en malmletare 

speglar det föreställningen om att kunskap betraktas som något som ligger där ute och väntar 

på att bli upptäckt. Genom det synsättet skulle vi ställt frågor till respondenterna som för att ta 

del av deras verkliga och sanna beskrivning av handledning och kompetensutveckling. Vi 

upplevde det som vi ställde denna typ av frågor till respondenterna.   

 

4.2 Pilotstudie  

 

Patel och Davidson (2003) tar upp i sin bok att en pilotstudie är att rekommendera så att 

frågorna fungerar för de tänkta intervjuerna. Får vi den information vi är ute efter och är 

frågorna relevanta och lättförståliga. Pilotstudien ger oss möjlighet att justera frågornas 

innehåll, sekvens, antal och formulering så att intervjun fungerar så bra som möjligt. 

Vi lät en specialpedagog och två pedagoger i vår närhet reflektera över frågorna och utifrån 

detta kortfattat berätta hur de uppfattade dessa. Vid diskussionen som följde efter 

reflektionen, fann vi att frågorna belyste det vi ville undersöka. Denna diskussion medförde 

också att vi ändrade lite på frågorna, detta för att få mer berättande svar. 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen i denna studie bestod av tre specialpedagoger och två arbetsledare. 

Två av specialpedagogerna samt arbetsledarna arbetade på två olika Central Resurs Team och 

den tredje specialpedagogen arbetade inom förskola/skola. Detta gjorde att vi kunde se om vi 

fick olika svar beroende på om specialpedagogerna arbetade inom ett Central Resurs Team 
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eller inom förskola/skola. Samt om det fanns någon skillnad mellan olika arbetsledare. Alla 

respondenterna var välvilligt inställda till intervjun och svarade utförligt på alla frågorna. 

Samtliga deltagare har mångårig arbetslivserfarenhet av specialpedagogiskt arbete och alla tre 

specialpedagogerna hade handledning som en av sina arbetsuppgifter. 

 

4.4 Genomförande 

 

Vi valde att ta kontakt med respektive respondent per telefon, dels för att göra en förfrågan 

om det fanns tid och intresse att bistå oss i vårt examensarbete, samt för att boka tid. Därefter 

skickade vi ut frågorna och kontrakt (bilaga 1,2 & 3) via mejl, detta för att respondenterna 

skulle få en förkunskap och hinna reflektera över frågorna. Materialinsamlingen skede via 

parintervjuer som vi fördelat mellan oss. Eftersom frågorna var av kvalitativ art gav vi 

respondenterna en chans till eftertanke och en möjlighet att utveckla sina svar. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats, där vi fick möjlighet att 

sitta ostörda. Tiden vi avsatt för respektive intervju var en timme, en tidsram som vi höll 

ganska bra.  

Innan vi började med intervjuerna så gick vi tillsammans med respondenterna igenom alla 

punkterna i kontraktet (bilaga 1). Vi informerade respondenterna om vad vi skulle använda 

intervjuunderlaget till, att vi skulle behandla materialet så att de förblev anonyma samt 

frivilligheten att delta i undersökningen.  

Vi valde att utföra dem var för sig eftersom vi bor i vars en kommun med åtta mils avstånd. 

För att aktivt och koncentrerat kunna lyssna på respondenterna, använde vi oss av diktafon.  

Eftersom vi båda hade träffat våra respondenter vid tidigare tillfällen valde vi bort inledande 

frågor som är till för att skapa ett förtroende. Vi avslutade intervjuerna med en neutral fråga, 

där respondenterna fritt fick lägga till en kommentar till intervjun. Patel och Davidsson (2003) 

menar att det är bra att börja och avsluta en intervju med neutrala frågor.   

 

4.5 Bearbetning 

 

Materialet vi fick in genom våra intervjuer sammanställde vi dels var för sig, men även 

tillsammans för att få en helhet. Vi valde att redovisa resultatet fråga för fråga men i löpande 
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text. I den löpande texten så lade vi in citat från respondenterna för att visa på trovärdigheten i 

det resultat vi sammanställt. Efterson intervjuerna var inspelade kunde vi lyssna till 

respondenternas svar många gånger och fick på så sätt möjlighet att utvärdera svaren lite 

noggrannare. Detta gjorde att vi kunde skriva ner intervjuerna ordagrant. Patel och Davidson 

(2003) anser att när man läser igenom svaren upprepade gånger kan man börja skönja ett 

mönster och det gör att man kan forma viktiga kategorier. 

För att respondenterna ska förbli anonyma har vi valt att benämna dem A till och med E.  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

 

Hela arbetet har genomsyrats av vårt syfte och våra frågeställningar.  De etiska reglerna som 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt, har vi tagit hänsyn till i våra intervjuer.  

Vi försökte vara så objektiva som möjligt, även om vi är medvetna om påverkningsgraden 

mellan människor. May (2001) och Rossman och Rallis (2003) tar upp objektivitetens 

betydelse i såväl undersökningen som i litteraturstudierna. Objektivitet är svårt, det är något 

vi alltid kommer att få arbeta med. Danielsson och Liljeroth anser att man inte kan möta 

någon utan att vara antingen positivt eller negativt inställd gentemot denna person. Rossman 

och Rallis (2003) anser också att ”socio-communication studies look for meaning in words, 

gestures, and signs” (s 100). Patel och Davidson (2003) tar upp den ömsesidiga påverkan och 

om intervjuaren är tränad blir påverkan mindre. För att minimera feltolkningar eller 

missuppfattningar kan intervjun spelas in, så att man kan lyssna på den upprepade gånger.  

 

För att studien skulle bli så relevant som möjligt, så valde vi att intervjua två arbetsledare och 

tre specialpedagoger. För att försäkra oss om att få in den information vi behövde så använde 

vi oss av kvalitativa intervjuer. Respondenterna valdes utifrån vårt närområde. Eftersom alla 

intervjuerna spelades in så minskade vi risken för misstolkning av svaren. Om fler 

respondenter deltagit i undersökningen skulle studien varit ännu mer tillförlitlig. 

Om vi ska utgå från detta så är studien så tillförlitlig den kan vara för att vara gjord av två 

oerfarna intervjuare. Alla intervjuerna var inspelade och vi har skrivit av dem ordagrant, efter 

att ha lyssnat på inspelningarna upprepade gånger. När vi redovisade svaren så har vi klart 

redovisat när det förelåg skillnader i respondenternas svar, för att förtydliga svaren har vi även 

infogat citat från respondenterna. 
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4.7 Etiska övervägande  

 

Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet (2002), har 

upprättat ett grundläggande individskyddskravet som består av fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Utifrån dessa fyra krav upprättade vi ett kontrakt.  Där respondenterna blev upplysta om att 

intervjuunderlaget endast skulle användas i forskningssammanhang. Efter arbetets slut skulle 

alla dokument rörande intervjun förstöras och eventuella inspelningar skulle raderas och att 

inspelningen av intervjun var frivillig All information skulle behandlas konfidentiellt och 

deltagarna garanterades anonymitet. Resultatet av intervjun skulle inte kunna härledas till en 

enskild person och ingen person skulle lida skada av att delta i intervjun. Sist meddelades 

respondenterna att kontraktet omfattades av de etikregler för grundläggande 

individskyddskrav som Vetenskapsrådet (2002) avseende humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning hade upprättat. Dessa huvudkrav beskriv nedan:   

 

Informationskravet omfattar den aktuella forskningsuppgiftens syfte, här ska framgå att 

deltagande är frivilligt och respondenten kan när som avbryta samarbetet. Forskarens namn 

och institution ska klart framgå för att underlätta kontakten med forskaren. Senast i samband 

med intervjun ska detta kontrakt upprättas. Informationen ska inte användas i något annat 

syfte än för den aktuella studien. Forskaren ska givetvis informera om vinsterna i fråga om 

nya kunskaper som intervjun ger, detta för att motivera till deltagande. 

Viktigt att eventuella risker för obehag och skada redovisas. Insamlat underlag får endast 

användas till forskningen i fråga. Man ska även informera respondenterna om hur och var 

forskningsresultatet kommer att redovisas och vem som finansiera det. 

Det är viktigt att skilja mellan tre typer av undersökningar, där den stora skillnaden är om 

undersökningsdeltagarens medverkan huvudsakligen är aktiv eller passiv.  

 

Samtyckeskravet ska omfatta att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

De har rätt att bestämma om, hur länge och under vilka villkor de ska delta. De ska kunna 

avbryta sin samverkan utan att det medför några negativa följder för dem. Samtycke ska 

inhämtas från deltagaren och om deltagaren är under 15 år ska samtycke inhämtas 
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frånförälder/vårdnadshavare. Särskild försiktighet bör iakttas då det gäller omyndiga eller 

personer som ej kan tillgodogöra sig given information. 

Då insamlingen av uppgifter sker av stora grupper genom postenkät krävs ej samtycke i 

förhand. Förutsatt att utförlig information medföljer enkätformuläret, kan det individuella 

samtycket anses lämnat när enkäten returneras ifylld. 

Om en person önskar att hans medverkan stryks ur forskningsmaterialet bör detta tillgodoses 

så långt som möjligt. Forskaren har rätt att försöka motivera deltagaren att kvarstå som 

medverkare. Dock får inte undersökningsdeltagaren utsätta för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. Det är viktigt att den tillfrågade inte får uppfattningen att vägran att delta eller att ej 

fullfölja kan medföra nackdelar i form av t ex sämre vård eller behandling. 

En vanlig form av utträde är så kallad anonymisering, vilket innebär att all data är kvar men 

möjlighet till identifikation undanröjs. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. All personal i 

forskningsprojekt som omfattas av användande av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Vad som är etiskt 

känsligt kan variera, men utgångspunkten bör vara om de berörda och deras efterlevande kan 

uppfatta det som obehagligt eller kränkande. 

Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras så att den 

enskilde ej kan identifieras av utomstående. Det innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna. Forskaren bör vara medveten om att om data är 

tillräckligt detaljerade kan det vara möjligt för läsare att identifiera någon person. Åtgärder 

måste vidtas för att försvåra detta. Man måste väga värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda. 

 

Nyttjandekravet innebär att information insamlat om enskilda får endast användas för 

forskningsändamål. Forskarna bör ge deltagarna möjlighet att ta del av etiskt känsliga avsnitt, 

kontroversiella tolkningar etcetera innan avhandlingen publiceras. 

Generellt sätt får endast insamlat material användas av insamlande forskare eller andra 

forskare som har samma förpliktelser gentemot försökspersonen som den forskare som 

ursprungligen samlat in materialet har lovat.  
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Personuppgifter insamlade för forskarändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som 

påverkar den enskilde, utan särskilt medgivande.  
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5 RESULTAT 

 

Nedan har vi sammanställt det resultatet vi har fått fram genom våra intervjuer.  

 

5.1 Intervjuer med arbetsledare, person A och B  

 

Hur motiverar arbetsledarna sina specialpedagoger till kompetensutveckling?  

Kompetensutveckling är en nödvändighet för att kunna möta det nya i arbetet, dessutom har 

samhället förändrats och ställer stora krav på de som handleder andra människor. Detta är en 

av orsakerna till att motivera sina medarbetare till kompetensutbildande fortbildningar. 

Respondenterna påpekar att det blir ett personligt lyft och medarbetarna behöver detta, då de 

många gånger har ett slitigt och ensamt arbete. Här svarar respondent A:  

Tittar, över året, vad jag tycker att de behöver utveckla och kommer med förslag.  

 

Vilket inflytande har specialpedagogerna på sin egen kompetensutveckling enligt 

arbetsledarna? Specialpedagogerna har ett stort inflytande på sin egen kompetensutveckling, 

det är dock viktigt att man höjer kompetensen och kvalitén även inom organisationen. Det 

gäller att ha många kanaler och vara öppen för förändringar för att får in nya tankar.  

 

Vad är viktigast med kompetensutveckling? Här poängterar respondent A för att möta det 

nya i arbete krävs kompetensutveckling. Samhället ställer stora krav på att de som handleder 

andra människor kan sitt arbete och då gäller det att hålla sig ajour med vad som gäller.  

Respondent B anser att kompetensutveckling egentligen består av två sidor: Det ena och det 

allra viktigaste är förändring av arbetssättet och verksamheten, det sätter igång en utveckling. 

Det andra är att förbättra kunskapen och respondenten kan se att de använder sig av den 

kunskapen. Kompetensutveckling måste vara allt från att lyssna på andra till rent teoretisk 

överbyggnad.  

 

Vad vinner man med kompetensutveckling? Det man vinner med kompetensutveckling är 

att medarbetarna får andra och kanske större ansvarsområden, detta kan också medföra högre 

lön. För organisationens del så höjer man kvalitén. Respondent A påpekar:  
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Förutom att de lär sig mer inom sitt arbete, så syns det även i lönekuvertet om de är villiga att satsa 

på sin utveckling.  

Respondent B anser:  

De har inflytande och önskemål om fortbildning men är det någon större kurs så diskuterar vi det i 

gruppen, för det går inte att bara gå en kurs utan vi måste veta att vi har användning av den. 

 

Vilken tid och stöd ger Du till kompetensutveckling åt Dina medarbetare? Respondent A 

skickar vidare viktig information som kommer och som kan vara till intresse för personalen. 

Vissa tycker att det är jätte intressant, medan andra inte bryr sig om det.  

Vi har även arbetsplatsträffar där vi diskuterar bland annat kompetensutvecklande saker. Vi lär av 

varandra.  

Respondent B anser sig ge för lite tid och stöd för kompetensutveckling till sina medarbetare. 

Detta på grund av att organisationen är så slimmad. Personen som går på kurs får det ofta 

slitet efteråt, eftersom det inte finns någon som kan ”täcka upp” under tiden. 

Medarbetarna har en stor frihet att självständigt lägga upp sitt arbete, men detta är då en fråga om 

kontroll och frihet. Det måste bli en balans mellan dessa för att inte stress ska uppstå.  

Båda respondenterna anser att efter en utbildning så är det viktigt att de delger sina kollegor 

den nyvunna kunskapen.  

 

Vilken typ av kompetensutveckling ingår som en av arbetsuppgifterna hos Dina 

medarbetare? De kompetensutvecklande uppgifter som ingår i medarbetarnas uppdrag är att 

känna till nyheter för att verksamheten ska fungera. Respondent A poängterar att 

arbetsplatsträffarna är en kompetensutvecklande arbetsuppgift. Respondent B menar att 

obligatoriska kurser är en av medarbetarnas arbetsuppgift, detta för att säkra kvalitén inom 

organisationen. 

Respondent A belyser:  

När det kommer nya lagar måste alla känna till den, framför allt om det påverkar deras arbete. 

Här anser respondent B att:  

Den ena och det allra viktigaste är förändring av arbetssättet/verksamheten, det sätter igång en 

utveckling. Det andra är att förbättra kunskapen, jag kan ju se att vi använder oss av den 

kunskapen. 

 

På vilket sätt har handledningskompetensen för Specialpedagoger ökat med åren? Vad 

är anledningen? Handledningen har idag blivet ett allt större inslag inom verksamheten och 

anledningen till detta är att man blivit mer medveten om dess fördelar. På förskolorna är 
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handledningen vanligare än inom skolan. Detta tror dock respondenterna kommer att ändras i 

framtiden, eftersom skolan börjat bli medveten om handledningens fördelar. Respondent A 

menar att: 

Kanske ska man inte kalla det handledning, för det skrämmer i många lägen, kalla det studiecirkel 

eller dylikt och arbeta som om det är handledning. Ett sätt att utbyta erfarenheter utan att för den 

skull vara skrämmande.  

Respondenten B anser att om rektorerna själv haft handledning så hade det varit lättare att 

påverka pedagogerna till det samma. Men mer handledning åt pedagoger i verksamheten och 

mindre barnarbete är önskvärt, detta för att de ska klara av och hinna med deras verksamhet. 

Specialpedagogerna måste känna att deras rektorer står bakom dem annars blir det ingen kraft i det 

de säger. 

 

Kan man genom utbildning uppnå samma handledningskompetens som ens egen 

yrkeserfarenhet gör?  Båda respondenterna anser att man inte kan uppnå samma kompetens 

genom utbildning som erfarenhet ger. Man drar nytta av den kunskap man fått genom många 

års yrkesarbete.  Dock är utbildning viktigt för att växa i sin profession och få teoretisk 

kunskap. Respondent A anser: 

 Man lär sig många bra saker på utbildningarna, men de är inte alltid genomförbara i yrkeslivet.  

Här svarar respondent B att handledning egentligen består av tre delar. En är teoretisk 

kunskap där specialpedagogen måste känna till hur man utarbetar en handledning med ramar, 

kontrakt, vem det är man handleder, barnet, metoden, organisationen m m. Som nummer två 

är det praktiskt arbete - ju mer specialpedagogen arbetar med handledning desto mer ökar 

dennes kompetens. Sedan tror arbetsledaren, och om detta pratas det inte så mycket om, att 

som handledare bör man vara en viss människotyp för att kunna ge ”kredit” utan att framhäva 

sig själv.    

Jag tycker om det här att handledning är som att hålla någon i handen och leda den framåt, du har 

ett visst ansvar vart du går, värdera insatserna om vad de gör vara klar över vad du gör, för 

handledning innebär ett stort ansvar.  

 

Vad anser Du om mentorskap? Är det kompetensutvecklande? Vad är fördelen med 

detta? Respondenterna anser att det är bra med mentorskap och att det är 

kompetensutvecklande. Båda är positiva till att själv vara mentorer. Här poängterar 

respondent A: 



60 

 

Dock tycker jag inte att det är bra att de ersätter praktikperioden på utbildningen med mentorskap. 

Praktiken behövs i samband med utbildningen. Men när man är färdigutbildad så är mentorskapet 

en otroligt viktig kompetensutveckling. 

Respondenten B anser att man mycket väl kan vara mentor över yrkesgränserna och att man 

själva lär sig mycket inom ett mentorskap.  

Visst är det kompetensutveckling. Mentorskap är lite bredare och inger en viss trygghet. 

Det är bra att få en annan syn, pedagoger behöver mer handledning medan chefer har större 

användning av mentorer. 

 

Hur viktigt är ett nätverk? Hur uppkommer ett nätverk? Båda respondenterna anser att 

nätverk har en stor betydelse både för individen och för organisationen. Respondent A säger 

att ett nätverk uppstår dels genom inbjudan eller att man som professionell upprättar ett. 

Gruppen som arbetsledaren är chef för har olika yrkesbakgrund och det är oersättligt på deras 

möten. När de diskuterar en sak så kan åsikter från alla yrkesgrupper tillföras diskussionen.  

Nätverk är inte bara viktigt mellan samma yrkesgrupper, utan även mellan olika yrkesgrupper.  

Respondent B menar att man får en annan vinkel på verksamheten när man är med i ett 

nätverk. Men behov och frågeställningar angående nätverkets varande eller inte måste kunna 

ifrågasättas och avsluta nätverket när det inte behövs. Att arbeta i nätverk har blivit mycket 

mer vedertaget de sista åren. 

Den kompetens som finns där den kan man ta tillvara på ett annat sätt, allt är ju mycket mer 

konkret och utprovat. 

 

När respondenterna får frågan om det är något det vill tillägga så svarar de.  

Respondent A poängterade:  

Kompetensutveckling är inte bara att åka på kurs. Varje dag är ett lärande. Ju mer man lär sig 

desto ödmjukare blir man som människa. 

Respondent B avslutade intervjun med:  

Det är en sak att utbilda personalen men sen så måste kompetensen kunna användas, det är en 

fråga om kontroll och frihet. Du ska själv kunna lägga upp ditt arbete, lägga upp ramar och få en 

struktur men vissa behöver hjälp med detta. Det är så att kreativitet och frihet måste vara i balans. 

Vissa har kanske svårt att avsätta tillräckligt med tid och blir då stressade och försöker man då ge 

mer struktur så känner de sig stressade och låsta av det. Ibland känner man att man strukturerar för 

mycket och ibland för lite. Det blir kanske inte lika roligt och utvecklande med för mycket struktur 

men arbetet blir mindre stressande, så det är en balansgång. 
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5.1.1 Sammanfattning 

 

De resultat vi har fått fram genom våra intervjuer med arbetsledarna visar på att dessa har en 

ganska lika syn på kompetensutveckling, dvs på betydelsen av kompetensutveckling både för 

individen och för hela organisationen.  

Dessutom ser de handledningen som en ökad betydelse ute i verksamheten, även om 

respondenterna anser att förskolan är längre fram inom detta område än vad skolan är. 

 

5.2 Intervjuer med specialpedagoger, person C, D och E 

 

På frågan om vad kompetensutveckling är och var man hittar kompetensutveckling fick 

vi dessa svar. Kompetensutveckling är när de får ny kunskap, detta är alla respondenterna 

överens om. Både inom nuvarande arbetsuppgifter men även för att bredda sin kompetens. 

Här svarar respondent C: 

Kompetensutveckling är också att bredda min kompetens på olika områden och eftersom jag 

arbetar inom socialförvaltningen så har jag möjlighet att välja kompetensutveckling som ligger på 

gränsen med det jag arbetar med. 

På denna fråga svarar respondent D att kompetensutveckling inte behöver vara så stort, det 

viktigaste är att man får ”input” dvs ny kunskap som förändrar och rubbar invanda tankar, 

handlingar och ståndpunkter. Och respondent E anser:  

För mig är kompetensutveckling när jag kan gå en fortbildning som utvecklar mitt arbete, ger mig 

nya idéer och djupare kunskaper så att jag kan förändra mitt arbetssätt. 

Kompetensutvecklingen hittar de via Internet, facktidningar, Specialpedagogiska Institutet 

som skickar ut information om utbildningar samt genom att samtala med kollegor och 

därigenom få tips och idéer. Respondenterna D kopplar in handledning i 

kompetensutveckling, men anser att det ligger så nära vardagen så man tänker inte alltid på att 

lyfta fram detta. 

 

På frågan om vad som är svårast inom specialpedagogens arbete samt 

kompetensutveckling inom just detta område fick vi tre olika svar. Respondenten C arbetar 

både i förskolan och skolan och ser större svårigheter i skolan än i förskolan. För i förskolan 

finns en tradition att ha handledning och de kommer förberedda med frågor som de vill 

diskutera. Medan i skolan har respondenten vissa svårigheter, då det är alldeles för lätt att ge 
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råd och idéer om hur man kan lösa deras problem. Ofta kommer pedagogerna för att få råd 

och då måste man vara pedagog för att förklara vad handledning är. Något annat som är svårt 

är att lyfta problemet från barnet till pedagogen. Att se pedagogens roll och organisationen 

betydelse.  Som hjälp till detta går respondenten en studiecirkel som handlar om att arbeta 

Lösningsfokuserat. 

Att få hjälp att se sin roll, arbeta med frågeställningarna, för det är det som det handlar om, vilka 

frågor ska jag ställa till dem som jag sitter och pratar med. 

Respondenten D anser att SVA (Svenska som Andra Språk) är ett bekymmer på grund av att 

syftet och upplägget inte är tydligt definierat från ledningen och därför blir kollegornas 

förväntningar ibland svåra att möta. Det är också svårt att hitta bra och informativ kunskap i 

ämnet. Till sist svarade respondent E att motstånd hos elev/förälder när det handlar om att gå 

vidare med någon utredning kan också vara betungande. Som hjälp till detta har respondenten 

handledning en gång i månaden, fast många gånger måste denna handledning avbokas på 

grund av arbetsbelastning.  

 

Hur mycket tid och stöd får då respondenterna i sin kompetensutveckling från sina 

arbetsledare? Respondent C anser sig kunna styra lite över detta själv och använder sig av 

sin arbetsledare samt sina kollegor för konsultation och kollegial handledning.  

Det fungerar min arbetsledare väldigt bra med, att ha konsultativa samtal. 

Respondenten får också stöd i olika nätverk samt av Habiliteringen och BUP. Respondent D 

och E får argumentera och visa på behovet för att få den kompetensutbildning de behöver. 

Här svarar respondent D att ofta är skolledningens kunskaper om deras kompetensområden 

och deras behov dåliga. Nätverksgrupperna som respondenten ingår i är ett stöd, likaså den 

information som respondenten kan läsa sig till via special pedagogiska Tidskrifter samt 

rapporter från skolverket.  

Hade jag inte haft dessa nätverk så hade jag gått under. 

Och respondent E anser att vid medarbetarsamtalen kommer ju frågan i fokus och det brukar 

bli positivt mottaget. Dyker det upp något annat under terminen så brukar det också gå bra 

 

Vilka möjligheter har då respondenterna att påverka sin kompetensutveckling? Här får 

vi lite olika svar. Respondent C svarar:  

De är stora, jag tycker själv att jag får den kompetensutveckling jag vill ha och behöver. 

Respondent D poängterar att genom att föra en dialog med skolledning och kollegor så kan 

man påverka sin kompetensutveckling en hel del. Genom att pedagogiskt argumentera för den 
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så blir man mer trovärdig. Sedan får utvärderingen sedan vissa om det var bra. Respondent E 

står på väntelista för en kurs som behövs i specialpedagogens arbete. 

 

Hur ingår då kompetensutvecklingen i deras arbetsuppgifter? Även på denna fråga fick 

vi lite olika svar. Respondent C svarade att de har ärendekonsultation där de tar upp ärende 

som de behöver ha en diskussion kring, denna grupp träffas regelbundet.  

Då kan vi ha handledning kring detta ärende med oss själva eller med vår chef, eller någon extern 

handledare.   

Respondent D tjänst är just nu inriktad mot skolutveckling och respondent E håller sig à jour 

med ny forskning, nyheter och nya rön, men det finns inget som är uttalat utan mer en känsla 

av att vilja utvecklas. 

 

Finns det då någon kompetensutveckling som de haft tidigare men saknar idag? Alla 

respondenterna har haft handledning som kompetensutveckling tidigare. Idag är det endast 

respondent C som fortfarande har det kontinuerligt och påpekar:  

Jag har haft handledning i 20 år och fortsätter med det. Jag kan inte tänka mig att arbete med de 

’svåraste’ ärendena i en kommun utan att ha handledning.  

Respondent D och E upplever att de fortfarande har behov av detta, men har inte hittat någon 

som uppfyller deras behov. Här poängterar respondent D:  

Ibland är det svårt med grupphandledning för egen del. Jag måste kunna spegla mig i någon, som 

verkligen ser mig som jag är i min vardag, för att ska bli riktigt närgånget.  

 

Hur ökar då ens handledningskompetens med åren? Respondent C hävdar att man blir 

helt enkelt bättre på att lyssna på sina kollegor. Med åren ser också respondenten vilken kraft 

det finns i de personer som får handledning, man får hålla igen på sin egen kraft egentligen.  

Något som jag tycker är otroligt viktigt och som jag har lärt mig med åren är, att det inte handlar 

om vad jag ser utan att jag ska se var den andra är.  

Det är inte säkert att de ser vad man som specialpedagog ser och kommer kanske aldrig att se 

det. Och då är frågan om man ska göra dem medvetna om det? Ja, kanske ibland, men då får 

man ha gjort upp detta innan. 

Respondent D och E svarar med en fråga: Gör man det? Och menar att man inte blir bättre per 

automatik. Respondent D anser att:  

Mycket handlar om öppenhet och en ärlighet gentemot sig själv.  
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Men de här träffarna blir sällan så provocerande för de är nog inte där än. De behöver 

djupsamtal som kan bygga på observationer kring deras arbete men då krävs det en vilja att 

delta. Medan respondent E menar att handledningen måste hållas vid liv. 

 

Kan man då genom utbildning uppnå samma handledningskompetens som erfarenhet 

ger? Respondent C tror att man behöver utbildning och erfarenhet. Det man allmänt säger är: 

Att ju äldre man blir desto bättre handledare blir man.  

Åldern har jag själv märkt spelar roll, det är rätt bra att vara lite äldre 

Respondent C och E anser att erfarenhet gör att man får människokännedom. Samtidigt menar 

respondent E att man måste ha läggning för handledning och ett stort intresse. 

Respondent D pratar mer om att man måste ta hänsyn till olika utbildningar under en 

handledning. Samtidigt anser denna respondent att sitter man mycket bakom ett skrivbord så 

hinner verkligheten förändras, samtidigt så måste man ibland komma ifrån verkligheten en bit 

så att man ser saker med andra ”glasögon” för att inte blir hemmablind.  

 

Vad anser Du om mentorskap? På vilket sätt är det kompetensutvecklande? Skulle Du 

kunna tänka Dig vara mentor? Vad skulle Du kunna tillföra ett mentorskap? 

Alla tycker att det är utvecklande med mentorskap. Respondent C och D anser att det är en 

tvåvägs kompetensutveckling. Dels är alla möten med människor utvecklande, men det beror 

även på om de båda visar känslighet och medvetenhet. Alla respondenterna kan tänka sig var 

mentorer. Respondent C poängterar att:  

Det är svårt att hitta en mentor som man tycker passar en. Jag tror att vi behöver mentorer i arbeten 

med människor. Att man själv får välja sin mentor och det borde vara så att barn och föräldrar 

själv får välja sin mentor.  

Respondentens starka sidor är vid mötet av andra människor och i diskussioner där många år 

med kompetensutveckling i förskola och skola är en tillgång. Respondent C har lärt sig en hel 

del om människors frågeställningar inför förändringar och det har varit stor nytta för hur man 

kan få människor att vilja. 

Tills sist svarar respondent C och D att de kan bidra med sin egen kompetens och att ställa 

utvecklande frågor som leder till reflektion, analys och förändringsvillighet. Där respondent D 

poängterar att det inte får bli ett, mäster och lärlingsförhållande. Respondent E säger att 

diskutera med någon annan är också bra. Att tillföra ens kompetens eller bara att ”känna in” 

och att vara ärlig och rak. Bemötandet är viktigt. 
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Hur viktigt är ett nätverk? Hur uppkommer ett nätverk? Är Du med i ett nätverk? Om 

ja. Hur ofta använder Du dig av nätverk? Här svarade alla tre respondenterna, att nätverk 

är viktiga för deras utveckling. Respondent C säg att:  

Vi lär i nätverket och i de nätverksträffar som vi har.  

Ett nätverk kan vara beordrat av chefen eller ett som de skapar själv, men då med chefens 

tillstånd. Respondent C har även privata nätverk, personer som varit verksamma inom samma 

yrke i många år och enligt respondenten är deras träffar mycket givande. 

Och respondent E tror att många nätverk uppkommer under studietiden. Både respondent C 

och D är med i nätverk. Här anser respondent D att: 

De nätverk som är viktigast ligger utanför kommunen, där kan jag spegla mig bäst. 

På frågan hur ofta respondenterna använder sig av ett nätverk svarade C att ett nätverk kan 

användas allt från två gånger per termin till var fjortonde dag. 

 

Respektive respondenterna avslutade intervjun med att tillägga följande.  

Respondent C svarar:  

Det är otroligt viktigt för mig att få utvärdera, för det är där jag behöver kompetensutvecklingen 

och det är där jag behöver handledningen. Det är viktigt att man arbetar mellan olika yrkesgrupper. 

Jag är den enda specialpedagogen inom Centrala Resurs Teamet och jag arbetar med psykolog, 

socionom, familjebehandlare, familjerådgivare, skolsköterska, kuratorer och det är en tillgång. Att 

få deras syn på frågor, vi har olika ingångar och det är det som är det intressanta och befruktande 

och det ger mig jätte mycket samtidigt som pedagogrollen sitter rätt så stark i en. Man kan vända 

många frågor till pedagogiska frågor. Man behöver det psykologiska, det pedagogiska och alla de 

andra benen för att få en klar helhet. 

Respondent D ansåg:  

Jag har gjort en egen fråga om vad det svåra som specialpedagog är då det gäller 

kompetensutveckling. Det finns många svåra områden som till exempel: 

 Att värdera information som sköljer över oss, att ta i beaktande det som är utvecklande men 

inte falla för ’dagsländor’. 

 Att omsätta teori i praktisk vardag, att inte bara springa iväg på nya utbildningar hela tiden. 

 Att avgränsa men inte begränsa. 

Till sist poängterade respondent E:  

Det är jätteviktigt när man pratar specialpedagogik att man ser till hela barnet och att man tittar på 

det som fungerar bra. Att det är ett yrke där man måste kunna se utanför ramarna. Att man arbetar 

med hela barnet. 
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5.2.1 Sammanfattning 

 

Genom våra intervjuer med specialpedagogerna fick vi mer skiftande svar än vi fick av 

arbetsledarna. Dock var de överens om vikten av kompetensutveckling, men alla upplevde det 

inte som om de fick det stöd av sina arbetsledare som de önskade. Alla respondenterna hade 

haft regelbunden handledning som kompetensutveckling, men det var endast respondent C 

som fick handledning idag. Respondenterna såg kompetensutveckling ur sin egen synvinkel, 

hur denna skulle gagna dem i deras arbete ute i verksamheten dvs deras syn låg på individnivå 

och inte på organisationsnivå.  
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6 DISKUSSION 

 

Genom sammanfattningen vill vi se om vi fått svar på våra frågeställningar som är: ”Hur 

upprätthåller och vidareutvecklar sig, specialpedagoger med handledning som yrkesutövning, 

sin kompetens?” och ”Hur ser specialpedagogernas arbetsledare på deras 

kompetensutveckling och uppmuntrar de specialpedagogerna till kompetensutveckling?”. 

Vår målsättning med denna rapport var att se om specialpedagogerna med handledning i sin 

yrkesutövning får den kompetensutveckling, som vi vet att vi så väl behöver, för att 

upprätthålla och vidareutvecklas i vår profession.  

Arbetets undersökande del har vi begränsat till fem intervjuer och vi är väl medvetna om att 

dessa inte är representativa för en hel yrkeskår. Men dessa gav oss ändå en fingervisning om 

hur det kan se ut ute i verksamheten. 

 

De teorier vi valde var sociokulturella perspektivet, social systemteori och KASAM. Alla tre 

teorierna handlar om interaktionen mellan människor och det stämmer väl överens med vårt 

arbete. I det sociokulturella perspektivet skriver Säljö (2000) om interaktionen med andra 

människor. Detta är något som är kärnan i all kompetensutveckling och handledning. 

Författaren poängterar att släktskapet mellan tänkande och kommunikation betonas i det 

sociokulturella perspektivet. Det är i kommunikationen och mötet mellan individer som 

individen kan ta till sig nya sätt att tänka och detta är vad handledning handlar om enligt oss. 

Gjems (2000) betonar i social systemteori att människans relation till andra måste förstå i 

relation till andra individer och att de aldrig kan förstås isolerade. Författaren menar att alla 

människor i ett socialt system bildar en helhet och deras olikheter präglar det klimat som 

råder på till exempel en arbetsplats. I detta arbete om kompetensutveckling handlar hela 

arbetet om specialpedagogens relation till andra i verksamheten. KASAM som står för en 

Känsla Av Sammanhang och vill uppmärksamma omgivningsrelaterade faktorers betydelse 

för människors utveckling. Antonovsky (2005) menar att KASAM bygger på tre viktiga 

delkomponenter och det är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Modellen består 

av människan som helhet och strävan att bredda dennes resurser. För att få ett meningsfullt, 

hanterbart och begriplighet i arbetet anser vi att det krävs fortlöpande handledning och 

kompetensutveckling. 
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6.1 Analys  

 

Resultatet av intervjuerna gav oss svar på de frågeställningar vi satt upp för denna uppsats. 

Och enligt oss så uppnåddes syftet med denna uppsats, som är att undersöka hur 

specialpedagoger med handledning som yrkesutövning inom förskolan upprätthåller och 

utvecklar sin kompetens samt hur specialpedagogernas arbetsledare ser på deras 

kompetensutveckling. Både arbetsledare och specialpedagoger har en positiv syn på 

kompetensutveckling.  Detta glädjer oss, eftersom vi är medvetna om att vi måste 

kompetensutveckla oss för att upprätthålla den kvalité som vi önskar i vår profession.  

 

Skillnaden vi kunde se mellan specialpedagoger och deras arbetsledare var att 

specialpedagogerna såg kompetensutveckling på individnivå medan arbetsledarna såg både 

till individen samt organisationen. Dock var det ingen större skillnad mellan 

specialpedagogerna respektive arbetsledarna, oberoende av var de arbetade. 

 

De teorier vi valde var sociokulturella perspektivet, social systemteori och KASAM. Dessa 

teorier handlar om interaktionen mellan människor, en typ av interaktion mellan människor är 

handledning och handledning handlar om kompetensutveckling. Cirkeln är sluten.  

Resultaten av studien visar på hur viktiga dessa teorier är. Alla respondenterna tyckte att både 

handledning och kompetensutveckling är viktigt. Interaktionen mellan människor är ett måste 

när man arbetar med människor och då inte minst som specialpedagog. Vi har också kunnat se 

att de flesta kompetensutvecklande metoder involverar interaktion mellan människor. 

 

Näslund och Granström (1998) poängterade att man måste kunna integrera vetenskapliga 

teorier, intuition samt det praktiska i det vardagliga arbetet. Killén (2007) hävdar att en 

handledning efter avslutad utbildning borde vara en självklarhet. Detta är något som samtliga 

respondenter håller med om. Det var detta svar som vi hade hoppats på, eftersom båda tycker 

att handledning är en positiv och viktig bit i specialpedagogens arbete. Gjems (2000) anser att 

genom handledning kommer den enskilde individen att utveckla en professionell kompetens. 

 

Flera författare (Keen, 2003; Augustinsson & Brynolf, 2009; Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2002) poängterar arbetsledarnas viktiga roll i kompetensutvecklingen. Deras roll 

är inte bara att se till individens bästa, med allt vad det innebär, utan även se så att 
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kompetensutvecklingen gagnar organisationen. Detta var något som arbetsledarna tog upp i 

intervjuerna, kompetensutvecklingen måste ses både i ett individuellt och organisatoriskt 

perspektiv. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002)  anser att det är skolledarna som har 

det övergripande ansvaret för personalens kompetensutveckling. Därmed har hon som sitt 

uppdrag att tillsammans med personalen planera för deras kompetensutveckling. Enligt 

författarna ska skolledaren också analysera och komma fram till en utvecklingsplan för 

personalen, som i sin tur gynnar skolans vidareutveckling. 

 

Den respondent som ansåg sig få mest stöd av sin arbetsledare, var den respondent som hade 

den mest likvärdiga synen på kompetensutveckling som sin arbetsledare. Svaren från denna 

specialpedagog genomsyrades enligt oss av en trygghet som bland annat kom sig av tydligt 

ledarskap. 

 

Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) skriver att förskolan/skolan måste stötta sin 

personal, genom handledning får pedagogerna stöd och deras besluts och handlingskompetens 

ökar. Här anser Gotvassli (2002) för att höja sin kompetens så utnyttjar, stärker och förnyar 

man de kunskaper, färdigheter, attityder och erfarenheter som finns hos den enskilda 

individen och i förskolan som helhet. Skolverket (2005) tar upp vikten av att upprätthålla och 

vidareutveckla kompetensen för att upprätthålla kvalitén inom förskolan. Inte minst genom 

alla förändringar i samhället. 

 

I utbildningsplanen för Specialpedagogiskt program på Högskolan i Kristianstad 2007 

(Högskolan, Kristianstad, 2007) står det att den studerande ska ha en kunskap om sitt eget 

behov av ytterligare kunskap och fortlöpande se till att utveckla sin kompetens. 

Normell (2002) skriver att kraven på självkännedom är större idag, men för att man ska kunna 

lita på sig själv måste man också veta vem man är. Där finns också en av anledningarna till att 

efterfrågan på handledning har ökat de sista åren. 

 

Precis som intervjuerna visade på så finns det många sätt att kompetensutveckla sig på och 

det ena utesluter inte det andra. Ahlström (2002) skriver om mentorskapet och ofta är det en 

fördel om mentorn inte har samma bakgrund som adepten. Flera författare (Bergqvist-

Månsson, 1993; Sandberg, 2003) skriver också om mentorskap. Bergqvist-Månsson (1993) 

anser att ett nätverk är ett bra komplement till ett mentorprogram.  
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Vi har båda en positiv erfarenhet av mentorskap, en av oss är aktiv mentor inom sin 

fritidsaktivitet. Den andra har upplevt ett outtalat mentorskap inom sitt tidigare arbete, lite 

som mästare och lärling, där den erfarna delade med sig av sina kunskaper till den oerfarna. 

Vi upplever båda att det är en tvåvägskommunikation som stämmer väl överens med vad vi 

har lärt oss och vad några av respondenterna har svarat. 

 

Alm (1996)  skriver om nätverk och anser att man både får och ger av energi i ett nätverk och 

detta gör att man får den pusselbit av någon annan som gör att arbetet kompletteras. Detta 

stämmer också väl överens med svaren från våra respondenter. Även detta har vi själv upplevt 

och har insett hur viktigt det är. Man kan inte kunna allt, men man måste veta var man kan 

finna svaren. Här kan ett nätverk vara till stor hjälp. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Efter att sammanställt våra intervjuer så har vi kommit fram till att svaren överensstämmer väl 

med vårt syfte och vi har fått svar på våra frågeställningar som är:  

 Hur upprätthåller och vidareutvecklar sig specialpedagoger med handledning som 

yrkesutövning sin kompetens?  

 Hur ser specialpedagogernas arbetsledare på deras kompetensutveckling och 

uppmuntrar de specialpedagogerna till kompetensutveckling? 

 

Eftersom vi använt oss av kvalitativa intervjuer fick vi berättande svar. Respondenterna fick 

själv reflektera över sina svar och intervjuerna spelades in. Vi försökte förhålla oss så 

objektiva som möjligt och även göra vår påverkan så minimal som möjligt.   

 

6.3 Tillämpning 

 

De svar vi fått visar på att arbetsledare och specialpedagoger inser hur viktig 

kompetensutveckling är. Så det är med glädje vi ser framemot att få komma ut till denna 

arbetsmarknad. Att veta att synen på kompetensutveckling är viktig ger oss en förhoppning att 

även vi får upprätthålla och vidareutveckla vår kompetens.  
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Vi har fått lära oss att kompetensutveckling är så mycket och att varje dag är ett lärande. 

Förhoppningsvis fortsätter denna syn på både handledning och kompetensutveckling. För oss 

vore det otroligt givande om vi fick de flesta att inse hur viktiga dessa bitar är. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

 

Vår förhoppning är att denna uppsats ska leda till fortsatt forskning inom dessa områden. 

Kanske göra en kvantitativ studie för att se om de resultat vi fått in även är relevanta för en 

större mängd. Det hade också varit intressant att se utfallet av samma undersökning inom 

skolan. 
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7 SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur specialpedagoger med handledning som 

yrkesutövning inom förskolan upprätthåller och utvecklar sin kompetens. Eftersom 

handledning och kompetensutveckling är viktigt för oss som blivande specialpedagoger, 

tyckte vi detta var ett intressant område att utforska. Eftersom det är arbetsledarna som styr, är 

det även viktigt att få veta deras syn inom dessa områden. 

 

Litteraturdelen började med att förklara aktuella begrepp, detta för att ge lärarna en 

förförståelse för ämnet. Vi lyfter även fram styrdokument och riktlinjer som berör ämnet. 

Därefter följer beskrivning av vad handledning och kompetensutveckling är. Vi beskriver vad 

handledning är och hur det kan användas. Litteraturdelen fortsätter med att beskriva vad 

kompetens är och en del olika sätt hur kompetensutveckling kan gå till. 

 

I teoridelen presenterar vi tre olika perspektiv som vi har funnit stämma överens med vårt 

syfte och frågeställningar. Dessa perspektiv är det sociokulturella perspektivet, social 

systemteori samt KASAM. 

 

Under metoddelen beskriver vi tillvägagångssättet av vår undersökning. Vi valde att göra 

kvalitativa intervjuer, efter som vi ansåg att det var viktigt med berättande svar. För att få 

klarhet om våra frågor fungerade gjorde vi en pilotstudie. Vår undersökningsgrupp bestod av 

två arbetsledare och tre specialpedagoger med handledning inom sin yrkesutövning. Vi 

utförde intervjuerna var för sig, i vårt närområde. Sammanställde dem var för sig, för att 

sedan göra en gemensam sammanställning. Det blev en fenomenografisk ansats enligt Kvale 

(1997) där människornas upplevelse och erfarenheter står i centrum. 

Vi avslutar med de av Vetenskapsrådet (2002) framtagna etiska överväganden för 

respondenter. Dessa ställningstaganden genomsyrade hela vår intervju. 

 

Under resultatdelen presenterar vi sammanfattningen av intervjuerna. Detta har vi gjort i 

löpande text, med invävda citat från respondenterna. Av de fem respondenter vi har intervjuat 

har vi fått fram intressanta och givande svar. Dessa belyser vårt syfte och ger svar på våra 

frågeställningar. Respondenternas svar tyder på en positiv inställning till både handledning 

och kompetensutveckling. 
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I diskussionsdelen analyserar vi resultatet vi fått fram genom våra intervjuer. Vi jämför svaren 

vi fått mot litteraturen vi läst, de teorier vi valt, egen reflektion samt om detta överensstämmer 

mot vårt syfte och våra frågeställningar. Här gör vi även en kort metoddiskussion. Därefter 

följer ett avsnitt om tillämpning där vi beskriver nyttan av denna uppsats. I avsnittet om 

fortsatt forskning delger vi våra tankar om detta ämne. 
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Bilaga 1 

Kontrakt 

 
Detta är en överenskommelse mellan nedanstående parter: 

 

Namn: …………………………………………………………………………………….. 

 

och 

 

NN, studerande vid Specialpedagogutbildningen, Kristianstad Högskola. 

 

Intervjun som sker under våren 2010 ska ligga som grund för en D-uppsats inom 

specialpedagogik.  

 

 Intervjuunderlaget kommer endast att användas i forskningssammanhang. 

 All information kommer att behandlas konfidentiellt. 

 Som deltagande kommer Du att garanteras anonymitet. 

 Resultatet av intervjun ska inte kunna härledas till Dig som enskild person. 

 Ingen person ska lida skada av att delta i intervjun 

 Kontraktet kommer att omfattas av de etikregler för grundläggande individskyddskrav 

som Vetenskapsrådet (2002) avseende humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

har upprättat. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Bandspelare kommer att användas för ljudupptagning av samtalet, om så medges. Efter 

arbetets slut kommer alla dokument att förstöras och bandupptagningen kommer att raderas. 

 

Inspelning medges 

Inspelning medges ej 

 

Samtycke att delta i studien 

 

Ort och datum: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….            ……………………………………………….. 

Namn                                 Namn 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Specialpedagoger  

 

1. Vad är kompetensutveckling för Dig? Var hittar Du kompetensutvecklande 

information/utbildningar? 

 

2. Vad är det svåra i arbetet som specialpedagog (vilket ämne)? På vilket sätt får Du hjälp 

till kompetensutveckling inom detta område? 

 

3. Hur mycket tid och stöd får Du – av din arbetsledare – i din kompetensutveckling? Får 

Du stöd från annat håll? 

 

4. Vilka är dina möjligheter att påverka din kompetensutveckling? 

 

5. Hur ingår kompetensutveckling i dina arbetsuppgifter? 

 

6. Har Du fått någon typ av kompetensutveckling tidigare i din yrkeskarriär som Du 

saknar idag (t ex handledning)? Motivera svaret. 

 

7. På vilket sätt ökar ens handledningskompetens med åren?  

 

8. Kan man genom utbildning uppnå samma handledningskompetens som vad erfarenhet 

gör? Motivera svaret. 

 

9. Vad anser Du om mentorskap? På vilket sätt är det kompetensutvecklande? Skulle Du 

kunna tänka Dig vara mentor? Vad skulle Du kunna tillföra ett mentorskap? 

 

10. Hur viktigt är ett nätverk? Hur uppkommer ett nätverk? Är Du med i ett nätverk? Om 

ja, Hur ofta använder Du dig av nätverk? 

 

11. Vad skulle Du vilja tillägga till denna intervju? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till specialpedagogernas arbetsledare 

 

1. Hur motiverar Du dina medarbetare till kompetensutvecklande fortbildningar?  

 

2. Vilket inflytande har dina medarbetare på sin egen kompetensutveckling? 

 

3. Vad är viktigast med kompetensutveckling? 

 

4. Vad vinner man med kompetensutveckling? 

 

5. Vilken tid och stöd ger Du till kompetensutveckling åt Dina medarbetare?  

 

6. Vilken typ av kompetensutveckling ingår som en av arbetsuppgifterna hos Dina 

medarbetare? 

 

7. På vilket sätt har handledningskompetensen för Specialpedagoger ökat med åren? 

Vad är anledningen? 

 

8. Kan man genom utbildning uppnå samma handledningskompetens som ens egen 

yrkeserfarenhet gör? Motivera svaret. 

 

9. Vad anser Du om mentorskap? Är det kompetensutvecklande? Vad är fördelen med 

detta? 

 

10. Hur viktigt är ett nätverk? Hur uppkommer ett nätverk? 

 

11. Vad skulle Du vilja tillägga till denna intervju? 

 

 

 


