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•Vår intention med föreläsningen
•Tillbakablick: Mål och syfte för 
”specialpedagogik för lärande” och 
handledarutbildningen

•Implementeringens faser
•Vad säger forskningen?
•Kollegialt lärande och handledarrollen
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Synliggöra och diskutera 
denna utbildnings röda tråd



Syfte och mål för Specialpedagogik för lärande

• att stärka den specialpedagogiska kompetensen  generellt i 
skolan

• att öka lärares förmåga att utforma och anpassa 
undervisningen utifrån alla elevers olika behov och 
förutsättningar så att fler elever når utbildningens mål

• att utveckla ett bestående kollegialt lärande på skolan



Efter genomgången utbildning ska handledaren: 

ha utvecklat sin förmåga att handleda kollegialt lärande i 
lärargrupper 

kunna utmana sin egen och sina kollegors specialpedagogiska 
kompetens i att utveckla och möjliggöra en undervisning som 
är tillgänglig och anpassad för alla elever 

ha utvecklat sin förmåga att problematisera, analysera och 
kommunicera specialpedagogiska frågeställningar på individ-
grupp, och organisationsnivå
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Tid

Institutionaliserat     Initiering         Implementering              Institutionaliserat 
tillstånd tillstånd                       

(Efter Ekholm, 1990)



(Durlak & DuPre, 2008)
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Anpassning av 
ett koncept

Ledarskap

Öppna samtal, 
delat ansvar, 

ömsesidig tillit, 
delat beslutsfattande

Tid för 
förberedelse



Diskussion i smågrupper
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handledning

Kommunikationsteori
Systemteori
Pedagogisk handledning

Psykodynamiska, psykoanalytiska
teoribildningar.
Psykoterapeutisk handledning



• Den genomförs i ett pedagogiskt sammanhang.
• Den leds av en samtalsledare som har en pedagogisk 

utbildning.
• Fokus i samtalet är pedagogiska och/eller didaktiska 

frågeställningar.
• Samtalsdeltagarnas frågor och perspektiv kopplade till det 

egna handlandet är utgångspunkt i samtalet.
• Handledningen syftar till att samtalsdeltagarna breddar, 

fördjupar och/eller förändrar sin förståelse av det egna 
handlandet. 
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• Kräver en medvetenhet om att samtal kan genomföras på ett 
inkluderande, men även exkluderande sätt.

• Kräver en medvetenhet om hur samtal leds på ett sätt som 
främjar allas delaktighet, respekt för olika sätt att förstå och 
en förmåga att utmana det för-givet-tagna på ett respektfullt, 
inlyssnande och empatiskt sätt. 

• Att veta vad, hur och varför. 

(Ahlefeld Nisser, 2017, 2021)



• Skillnader mellan empati och sympati

• Kunskaper om individuella mänskliga behov 

• Empatisk förståelse för den andras intentioner eller avsikter 
bakom beteenden 

• Förståelse räcker inte – empati behöver även förmedlas till 
och erfaras av de involverade

• Självkännedom, självinsikter och ödmjukhet



Ansvarsfällan: Handledaren övertar ansvaret för andras lärande och 
utveckling. 
Handledarens ansvar går ut på att lägga grunden för en process, men inte för 
att det sker något med den eller dem som får handledning. Men handledare 
bör inte luta sig tillbaka och överlåta både innehåll och struktur till de som 
får handledning. 

Egna-vetande-fällan: Med ökad kompetens inom ett område ”ser” man 
lösningar snabbare, man ”vet” vad som är det bästa/riktiga/enda sättet att 
tolka och lösa problemet på. Det blir då frestande att gå rakt på sak, att direkt 
formulera pudelns kärna.



Leadership is not just a leader 
acting and a group of followers 
responding in a mechanical 
way, but a complex social 
process in which the meanings 
and interpretations of what is 
said and done are crucial 
(Alvesson, 2013, s.100). 

Ledare tilldelas formell makt
och ansvar men auktoritet är
inte given
Olsson, 2016, kommande).
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• Om du jämför dina förväntningar på den här utbildningen med hur du 
upplevt att det blivit, vad har du att säga då?

• Om du jämför dina förväntningar på din handledarroll inom ramen 
för Specialpedagogik för lärande med hur du upplevt att det blivit, 
vad har du att säga då?

• Framåtblick: Hur kan arbetet fortsätta? Vad tänker du om din roll i
detta arbete? 
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