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Sammanfattning 

Vi har i vår studie undersökt vad som förväntas av specialpedagogens arbete som kvalificerad 

samtalspartner i förskolan samt undersökt förskollärares olika erfarenheter av 

specialpedagogisk handledning. Begreppet handledning diskuteras i stort för att sedan smalnas 

av och koncentreras på specialpedagogisk rådgivning och att vara en kvalificerad 

samtalspartner. Studien syftar till en ökad förståelse för vad specialpedagogisk handledning 

består av och komplexiteten i handledningsuppdraget. Det empiriska materialet består av nio 

inspelade intervjuer från förskollärare verksamma inom förskolan.  

 

Resultat består av fem teman; Att bli sedd och känna trygghet, Att bolla idéer, Att få ledning, 

Att få tid och Risken med råd. Utifrån tidigare forskning och empiri skapade vi en modell för 

att tydliggöra strategier i specialpedagogisk handledning. Med hjälp av vår specialpedagogiska 

handledningstriangel anser vi att specialpedagogen får ett praktiskt verktyg för 

specialpedagogisk handledning. Den specialpedagogiska handledningstriangeln kan därför ses 

som en modell och verktyg i arbetet för att säkerställa kompetensutveckling. Där pedagogers 

förväntningar och erfarenheten utgör grunden och specialpedagogens kompetens tillsammans 

bidrar till lärande som gynnar förskolans verksamhet. 

 

Slutsatserna är att pedagoger behöver känna sig trygga både i sin egen yrkesroll samt i sitt 

arbetslag. De behöver kontinuerlig handledning i grupp för att stärkas i sin yrkesroll och sitt 

arbetslag. Den specialpedagogiska handledningen bidrar då till att pedagoger vågar och kan 

omsätta de kunskaper och det lärande de fått i handledningen till sin yrkespraktik. Detta är av 

största vikt för att kunna tillgodogöra sig och omsätta kunskap och strategier för verksamhetens 

fortsatta utveckling.  
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Abstract 

The purpose of our essay is to examine what is expected of SENCOs´ to work as a qualified 

dialogue partner in preschool and to analyze the different preschool teachers' experiences of 

SENCOs´ guidance. The concept of pedagogical consultation is largely discussed and then 

narrowed down and concentrated on special educational counselling as well as qualified 

dialogue partners. This is to provide an understanding of what SENCOs´ consultation consists 

of and to give a picture of the complexity of the consultation assignment. The empirical material 

consists of recordings from nine interviews from preschool teachers working within the 

preschool. 

 

Our results consist of five themes; To be seen and feel secure, Feedback, To receive guidance, 

Time and Risk with advice. Based on previous research and empiricism, we created a model to 

clarify strategies in SENCOs´ consultation. With help from our Special Educational Tutorial 

Triangle, we believe that SENCOs´ gets a practical tool for special educational guidance. The 

Special Educational Tutorial Triangle can therefore be a model for SENCOs´ and a tool in their 

work to ensure development for preschool teachers. Where preschool teachers' expectations and 

experience form the foundation and SENCOs´ competence together form learning that benefits 

the preschool activities. 

 

Our conclusions are that the preschool teachers need to feel secure both in their own 

professional role and in their work team. They need continuous consultation in groups to 

strengthen their professional role as well as the team. The Special Educational Tutorial Triangle 

then contribute to preschool teachers’ ability to use their knowledge and learning they have 

gained into their work experience. This is of the utmost importance in order to be able to utilize 

and translate knowledge and strategies in order to develop the preschool organisation. 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka de förskollärare som ställt upp på våra intervjuer och bidragit med 

sin kunskap och sina erfarenheter. Utan detta bidrag hade inte denna studie kunnat genomföras. 

Vi vill tacka våra handledare Johan Näslund och Ali Sarkohi, samt Daniel för grafisk 

formgivning av den Specialpedagogiska handledningstriangeln. Vidare vill vi också tacka våra 

familjer för utan ert tjat, våra livliga barn och hemmets ständiga röra hade vi aldrig behövt 

lämna boet, satt oss i lugn och ro, på en plats där kreativiteten äntligen fick utrymme att flöda. 

Sist och främst vill vi tacka oss själva för att vi tagit oss tiden, möjligheten och tillfället att 

utvecklas och framförallt för att vi fått ta plats. 
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1. Inledning 

I Specialpedagogexamen SFS (2017:1111) står att läsa att specialpedagogen ska vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Utifrån vår erfarenhet ser vi att 

det som främst dominerar specialpedagogisk handledning är det rådgivande perspektivet. Med 

stöd i examensordningen SFS (2017:1111) vill vi undersöka vad som krävs för att 

specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner. Vi vill också ta reda på vad det finns 

för olika erfarenheter och förväntningar hos förskollärarna på förskolan om vad 

specialpedagogisk handledning innehåller, ska innehålla samt hur den tas emot.  

Handledning beskrivs av Bladini (2011) som vanligare i förskolan än grundskolan. Von 

Ahlefeld Nisser (2014) anser också att den handledande rollen har ökat och detta är något 

specialpedagogerna själva värnar om, samtidigt som det kan vara svårt att få gehör för sitt 

uppdrag eftersom det endast finns nedskrivet i examensordningen SFS (2017:1111). Som 

blivande specialpedagoger kommer vi att hamna i många situationer då vi förväntas kunna 

genomföra handledningssamtal med såväl rektorer, pedagoger, föräldrar samt andra 

professioner. Utifrån tankar kring specialpedagogens handledande funktion ser vi en koppling 

till några av de specialpedagogiska perspektiv vi kommit i kontakt med under vår utbildning. 

Perspektiv som blir viktiga i den fortsatta läsningen och som vi diskuterar kring är; ett 

relationellt perspektiv, det sociokulturella perspektivet samt ett salutogent förhållningssätt, 

vilka kommer att fördjupas längre fram i studien.  

Att vara en kvalificerad samtalspartner kan förstås genom att arbeta främjande och 

förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Handledning kan enligt Bladini 

(2011) också bidra till pedagogers kompetensutveckling. Genom att låta arbetslag få 

utmaningar och skaffa sig en samsyn, kan de tror vi lättare klara av att lyfta de svåra bitarna i 

handledning. Detta är något som måste få ta tid, anser vi, men prioriteras den här tiden? Vår 

förhoppning med den här studien är att belysa och problematisera frågor som kan bidra till att 

medvetandegöra specialpedagogisk handledning. Med hjälp av erfarenheter och förväntningar 

från förskollärare som själva fått handledning fördjupar vi vår studie. Studien avser också att 

ge en djupare förståelse för hur den specialpedagogiska handledningen, kan utvecklas, tas till 

vara, och på så vis stärka specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner. Genom att 

låta specialpedagoger bli bättre på att leda samtal tror vi att professionen stärks och kan 

fortsätta utvecklas.   
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Vi kommer att diskutera begreppet handledning och då främst specialpedagogisk handledning 

där kvalificerad samtalspartner och rådgivare är begrepp som används. Studien bygger på 

intervjuer av förskollärare, kring deras erfarenheter och förväntningar, av specialpedagogisk 

handledning. Några av de studier kring handledning som vi hänvisar till berör handledning i 

stort men då vi anser att problematiken, svårigheter och möjligheter med handledning är 

likartade finner vi dem adekvata för vår studie.  

Centrala begrepp; kvalificerad samtalspartner, rådgivare, specialpedagogisk handledning, 

salutogent förhållningssätt, relationellt perspektiv och sociokulturellt perspektiv. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som förväntas av specialpedagogen för att arbeta som 

kvalificerad samtalspartner i förskolan samt att undersöka förskollärares olika erfarenheter av 

specialpedagogisk handledning. 

  

2.1 Frågeställningar 

• Vilka förväntningar har förskollärarna kring specialpedagogisk handledning i 

förskolan? 

• Vilka erfarenheter har förskollärarna kring specialpedagogisk handledning i förskolan? 

 

3. Centrala perspektiv 

Utifrån tankar kring specialpedagogisk handledning ser vi en koppling till några 

specialpedagogiska perspektiv. Perspektiv som blir viktiga i den fortsatta läsningen och som vi 

nedan kommer att diskutera kring är; ett relationellt perspektiv, det sociokulturella perspektivet 

samt ett salutogent förhållningssätt.  

 

3.1 Begreppsutredning 

Inom specialpedagogiken finns två olika perspektiv som kan användas för att hitta 

förklaringsmodeller för behovet av olika specialpedagogiska insatser. De två perspektiven är 

enligt Persson (2013) det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet. Det 

relationella perspektivet är inom specialpedagogiken den förklaringsmodell som dominerar i 

dagens styrdokument som är aktuella för denna studie, Skollagen SFS (2010:800) samt 

Läroplanen för förskolan 2018 (Lpfö 2018).  
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Persson (2013) skriver att inom det kategoriska perspektivet ses barnet som bärare av problemet 

och fokus ligger på hens egenskaper, brister och förmågor, dessa svårigheter är individbundna. 

Inom det relationella perspektivet ligger fokus istället på sociala omständigheter och faktorer 

inom organisationen samt vad som sker i samspel, relationer och interaktionen med andra. Här 

uppkommer ett barns svårigheter i mötet mellan omgivningen, uppväxtmiljön och 

utbildningsmiljön. Förändringar måste göras i barnets lärmiljö, och det är miljön som ska 

anpassas efter barnet, inte barnet som ska anpassas efter miljön. Inom detta synsätt blir 

samspelet, samtalen och handlingarna mellan barn, vårdnadshavare, pedagogisk personal m.fl. 

viktiga och centrala. Således kan ett barns uppträdande eller beteende inte förklaras genom att 

bara se till barnet. Istället måste barnet ses i relation till omgivning och andra. Genom 

förändringar i lärmiljön och att det är miljön som ska anpassas efter barnet, inte barnet som ska 

anpassas efter miljön, kan barnets förutsättningar påverkas. Interaktionen mellan människor, 

verksamheten och samspelet är centralt och man bör arbeta med långsiktiga mål istället för 

snabba lösningar. Skillnaden mellan de olika perspektiven kan förenklat visas genom följande 

två synsätt; relationellt perspektiv beskriver barn i svårigheter medan det kategoriska 

perspektivet beskriver barn med svårigheter (Persson, 2013). I en relationell handledning som 

går hand i hand med det relationella perspektivet tonas specialpedagogen som expert ned och 

en reflekterande handledning blir ledande (Sundqvist, 2012). Bladini (2011) skriver att 

specialpedagogen kan välja att rikta intresse mot barnet och svårigheterna eller mot den 

pedagogiska miljön. Att stimulera den handleddes tänkande genom perspektivvidgande frågor 

samt rikta fokus mot pedagogen och miljön istället för individen blir centralt (Bladini, 2011).  

 

Säljö (2015) beskriver den sociokulturella teorin och upphovsmannen för det sociokulturella 

perspektivet Lev Vygotskij, han skriver att människan formas av sociala och kulturella 

omständigheter, alltså i sin kontext och sociala processer. Vi använder oss av redskap för att 

lära, där språket är ett av de viktigaste redskapen. Verbaliserandet sker mellan människor i 

interaktion, och genom att vi på olika sätt använder kommunikation. Att vända och vrida på 

perspektiv och använda redskap ses som grunden för kunskapsbildning och att det är i samspelet 

med andra vi utvecklas och som kunskap växer fram. Lärandet bygger på att man lär av den 

mer kunnige som blir stödet eller byggnadsställningen, begreppet scaffolding brukar användas. 

Ju mer kunskap den lärande behärskar, ju mer av stödet tas bort, dock blir vi aldrig fullärda utan 

vi är i ständig utveckling (Säljö, 2015). Sundqvist (2012) har genom sin forskning skapat ett 

perspektiv på handledning det samarbetande handledningssamtalet, hon skriver att det kan ses 

som kompatibelt med den sociokulturella teorin. Där man betonar kontextens betydelse för 
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lärandet, att man använder sig av språk och dialog samt att man lär av varandra genom 

scaffolding (Sundqvist, 2012).  

 

Utgår man från ett salutogent förhållningssätt, ett hälsofrämjande förhållningssätt som beskrivs 

av Hwang och Nilsson (2011) som friskhetsutvecklande fokuserar man inte på svårigheter. Det 

bygger istället på att i detta fall pedagogerna får möjligheten att uppleva och uppfatta sig själva 

som kompetenta, det handlar om att utgå från det positiva och det som fungerar. Att bekräfta 

den förmåga individen har i det fortsatta lärande och utvecklandet (Hwang & Nilsson, 2011). 

Pettersson och Ström (2016) skriver att specialpedagogens fokus på handledning utgår från att 

samarbeta och söka nya lösningar på problem samt att fungera som stöd och bekräfta 

pedagogen. Vilket visat sig vara avgörande för pedagogers välbefinnande (Pettersson & Ström, 

2016). 

 

Begreppen kvalificerad samtalspartner, rådgivare och specialpedagogisk handledning kommer 

närmare behandlas i avsnittet tidigare forskning. 

 

4. Bakgrund 

Enligt Sundqvist (2012) kan handledning ses som ett paraplybegrepp för olika typer av 

handledning som t.ex. mentorskap, konsultation, vägledning, arbetshandledning och 

pedagogisk handledning, dessa begrepp skiljer sig åt beroende på om de koncentrerar sig på 

känslor, processen eller på sak. Handledning är ett begrepp som används inom många 

professioner. Vi börjar detta avsnitt med att se handledning i stort då vi anser att svårigheter 

och möjligheter inom handledning riktade till andra fält kan berika vårt fokus av den 

specialpedagogiska handledningen. För att sedan smalna av och fokusera på handledning inom 

det specialpedagogiska fältet. Syftet med denna studie är att undersöka vad som förväntas av 

specialpedagogen för att arbeta som kvalificerad samtalspartner i förskolan samt att undersöka 

förskollärares olika erfarenheter av specialpedagogisk handledning. På detta sätt bidra till en 

ökad förståelse för vad specialpedagogisk handledning består av och komplexiteten i 

handledningsuppdraget. 

 

Litteratursökningar har skett via; Eric, Linköping universitetsbiblioteks sökforum Unisearch, 

Libris, Swepub genom sökorden: supervision, handledning, specialpedagogisk handledning, 

consulting in special needs education, kvalificerad samtalspartner, SENCO och reflekterande 
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samtal. Sökningarna har begränsats till peer-reviewed artiklar, avhandlingar och vetenskaplig 

litteratur. 

 

4.1 Handledning  

Lauvås och Handal (2015) beskriver en tankemodell de kallar för praxistriangeln. 

Praxistriangeln består av tre nivåer; handledningsnivån (P1), den teoribaserade nivån (P2) och 

etisk legitimitet (P3). P1 beskriver våra handlingar eller vårt planerade handlade i olika 

situationer. Många av de handlingar som utförs är uppdragsbaserade men det finns även ett visst 

friutrymme för varje person att agera olika. P2 beskriver hur vi motiverar våra handlingar mot 

bakgrund av den teoretiska kunskap och den erfarenhet vi har. Den sista nivån P3 handlar om 

hur arbetet och handlingarna som utförs kan rättfärdigas ur en etisk synvinkel. Enligt författarna 

ligger det i handledarens uppdrag att få den handledde att koppla samman de tre olika nivåerna. 

När detta görs höjs den handleddes reflektionsnivå kring den egna praktiska yrkesteorin. 

Genom detta kan den handledde som en effekt av handledningen få syn på sin egen 

kunskapsprocess. Handledaren har en viktig roll vad gäller att kunna formulera frågor till den 

handledde eller deltagarna vid handledningstillfället. Genom att ställa t.ex. perspektivvidgande 

frågor ges den handledde eller deltagarna av handledningen möjligheter att problematisera och 

reflektera kring sitt arbete eller sina handlingar (Lauvås & Handal, 2015).  

 

Fife, Whiting, Bradford och Davis (2014) artikel tar upp vanliga faktorer i terapi och relationen 

mellan terapeutens tekniker och interventioner. De föreslår också en ny faktor att ta i beaktande 

och det är terapeutens sätt att vara, som författarna till denna artikel skriver är grunden till 

effektiv terapi. De skriver att effektiv terapi inte bara handlar om vad vi är utan vilka vi är och 

hur terapeuter ser på sina klienter. Modellen visas i ett pyramidformat, där grunden längst ned 

i pyramiden handlar om terapeutens sätt att vara, terapeutiska förhållningssätt, alliance, 

kommer i mitten och längst upp i pyramiden kommer skicklighet och tekniker. Dessa tre 

hierarkiska förhållningssätt diskuteras (Fife et al., 2014). Den här modellen bygger sedan 

Watkins (2017) vidare på, han skriver att psykoterapi, supervision, bör drivas av en teori om 

lärande och inlärning och att psykoterapi och pedagogik har nytta av varandra. Författaren 

skriver att psykoterapin har minst tre gemensamma faktorer. Hur psykoterapeuten är, relationen 

till klienten och färdigheter och tekniker. Relationen och teknikerna i terapin är erkända 

komponenter samt att hur psykoterapeuten faktiskt är som person har stor påverkan. Dessa 

komponenter tar avstamp i Fife et al. (2014) pyramid, Watkins (2017) pyramid består av 
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ytterligare en nivå. Psykoterapeutens sätt att vara i nivå 1 som grund, därefter relationer, 

skicklighet och tekniker och längst upp kommer lärandet. Han skriver att de tre nivåerna under 

påverkar och är viktiga för lärandet. Författaren använder Grencavage och Norcross i (Watkins 

2017, s.143) fem kategorier för att identifiera karakteristiska kvaliteter i handledning men 

lägger sedan till fyra egna för att täcka in alla kategorier. Dessa kategorier handlar om vilka 

egenskaper terapeut ska ha för att lyckas. Det handlar om strategier för terapeuten i förhållande 

till klienten där det framkommer att relationen till klienten blir allt viktigare, de personliga och 

känslomässiga erfarenheterna. Författaren skriver att det blir en vinst när både psykoterapin och 

pedagogiken arbetar ihop, då kan handledningen utrustas bäst och resultatet förbättras 

(Watkins, 2017). 

 

Precis som vid alla möten mellan människor skriver Hammarström-Lewenhagen och Ekström 

(1999) att olika frågor om makt och maktbalans bör aktualiseras i handledning. I uppdraget 

handledning råder från början en underförstådd ojämlikhet mellan den handledde och 

handledaren. Det åligger handledaren att hantera denna ojämlikhet och även ta i beaktning den 

maktobalans som kan uppstå vid grupphandledning där nya gruppstrukturer möter de redan 

befintliga inom arbetslaget. Därför är det viktigt att den som handleder har kunskap om både 

sina egna värderingar gällande synen och attityder kring makt. Detta är något handledaren bör 

ägna tid åt att reflektera över. Vidare skriver författarna att det är betydelsefullt och viktigt att 

behandla de som deltar i handledningen som likvärdiga. Handledaren och de som handleds är 

således att betrakta som medarbetare i handledningen. Författarna beskriver även hur makt kan 

utövas i form av kritik och beröm och liknar handledningssituationen som en föräldra-barn-

relation där handledaren vill det bästa för sina barn men ändå vill att det vuxna barnet ska agera 

självständigt och klara av att reda ut situationer på egen hand. Det finns risker med att ge beröm 

skriver författarna, exempelvis kan den handledda gruppen bli alltför beroende av beröm och 

den positiva responsen kan istället resultera i att den som ger berömmet sätts i ett överläge eller 

att det blir svårare att lämna negativ kritik. Det författarna istället anser är mer fruktbart, för 

såväl handledaren som de handledde, är att ge återkopplingar som saknar både övertoner och 

undertoner (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999). 

 

Ibland måste den handledde ges möjlighet till att mötas av alternativ till sin egen praktik och 

teori skriver Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999). Detta i syfte att stimuleras till 

vidare reflektion. Författarna skriver vidare att handledarens roll är komplex då det är en 

balansgång för att hamna precis rätt i omfattning och våga både konfrontera och provocera, 
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utan att därmed riskera handledningssituationen. Likaså är det av vikt skriver författarna att 

klimatet under handledningen inte blir för familjärt och att man därigenom missar den viktiga 

utvecklingen som handledningen ska ge. De skriver vidare att det inom förskolan är mer vanligt 

att pedagogerna inte skiljer på sak och person och således tar framförd kritik personligt 

(Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999). 

 

Utifrån avsnittet ovan synliggörs vikten av att handledaren använder sig av perspektivvidgande 

frågor, att den handledde ges verktyg till sin yrkespraktik. Frågor kring makt och 

maktförhållanden problematiseras och tydliggörs, det åligger handledaren att hantera denna 

ojämlikhet. Vikten av handledarens sätt att vara samt relationen till den handledde poängteras 

och anses viktigare än färdigheter och tekniker. Detta ger oss en grund när vi vidare genom 

avsnittet kommer att fokusera på den specialpedagogiska handledningen. 

 

4.2 Uppdrag - specialpedagogisk handledning 

Vi vill fördjupa oss inom den specialpedagogiska handledningen, därför krävs en definition av 

vår förförståelse och de begrepp som blir av vikt i detta arbete. Handledning är ett begrepp som 

används inom många professioner, därför väljer vi att använda oss av begreppet 

specialpedagogisk handledning och egentligen bryta isär det på det sätt som 

specialpedagogexamen SFS (2017:1111) gör, att vara en kvalificerad samtalspartner och att 

vara rådgivare i pedagogiska frågor.  

 

Vi kommer nu att redogöra för den tidigare forskning vi sett som relevant för våra 

forskningsfrågor. Vi har använt oss av mestadels senare forskning kring specialpedagogisk 

handledning från både Sverige och Finland eftersom skolsystemen där, utifrån 

specialpedagogens uppdrag, är uppbyggda på liknande sätt. För att ytterligare fördjupa den 

specialpedagogiska handledningen har vi också sökt efter olika perspektiv på handledningens 

form. I detta avsnitt är det specialpedagogens handledande funktion vi har i fokus. I artiklar 

från Finland används inte begreppet specialpedagog utan istället används begreppet 

speciallärare. Dock arbetar de på liknande sätt som både specialpedagoger och speciallärare i 

Sverige. Forskning från Finland och Sverige anser vi går att kombinera för att ge en tydligare 

bild samt för att problematisera begreppet specialpedagogisk handledning. 
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I Sverige har man under 2000-talet frångått begreppet specialpedagogisk handledning och 

använder sig istället av begreppen som står i specialpedagogexamen SFS (2017:1111), 

specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Här betonar man både den 

reflekterande handledningen och den kortvariga rådgivande konsultationen (Sundqvist, 2012). 

Vi kommer dock att använda oss av begreppet specialpedagogisk handledning som ett 

samlingsnamn för kvalificerad samtalspartner och rådgivare när vi inte tydligt skiljer på dessa 

begrepp. 

 

Sundqvist (2012) har sett att den handledande rollen för speciallärare i USA varit aktuell sedan 

1980-talet. Författaren har inspirerats av forskningen i USA och Storbritannien där man 

använder begreppet the consulting teacher, konsultation, när man pratar om den handledning 

speciallärare ger till lärare i Finland (Sundqvist, 2012). Idol och West i (Sundqvist 2012, s.41) 

tar upp fem faktorer för att kunna implementera handledning. 

 

1. Tid för handledning 

2. Stöd från ledningen 

3. Klasslärarens attityder och eventuella motstånd 

4. “Marknadsföringen” av verksamhetsformen 

5. Speciallärarens handledningskunskap 

 

Detta är faktorer som också är tydliga i von Ahlefeld Nissers (2014) artikel, hon anser att den 

handledande rollen har ökat och detta är något specialpedagogerna själva värnar om. Samtidigt 

som det kan vara svårt att få gehör för sitt uppdrag eftersom det bara finns nedskrivet i 

examensordningen, det finns inga tydliga arbetsbeskrivningar för många specialpedagoger. 

Detta gör att prioriterade tider för handledning kan variera, attityder och gamla föreställningar 

från pedagogerna skifta. Det är av stor vikt att ledningen/rektor visar på vikten med handledning 

så att det prioriteras. Samtalen ska vara förebyggande och inte bara vara riktade mot pedagoger 

och arbetslag utan också mot organisationsfrågor vilket hon anser inte sker i tillräcklig hög grad 

(von Ahlefeld Nisser, 2014). 

 

Sundqvist (2012) skriver att tidsbrist för handledning samt förskjutningen av uppdraget från att 

undervisa enskilda elever eller elever i liten grupp till att arbeta handledande, alltså det 

förändrade uppdraget, verkar vara något man brottas med på flera ställen, både i USA, Finland 

och Sverige. Att uppdraget förändrats mot ett mer handledande uppdrag betonas dock av 
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forskning. I Norden och då framförallt i Sverige har det forskats om handledning i 

specialpedagogisk kontext, det förändrade uppdraget har inte gått friktionsfritt. Dock har 

intresset för pedagogisk handledning ökat under 1990- och 2000-talet (Sundqvist, 2012). Något 

Sundqvist (2018) också lyfter fram i sin artikel är att man aktivt behöver diskutera 

förväntningarna båda parterna har på handledningen, före och kanske till och med under 

handledningen. Pedagoger i förskolan och skolan kan ha olika handledning med olika 

professioner och behöver veta vad som utmärker just denna och att det kan vara bra att den som 

ska bli handledd får fundera över frågeställningen, eller problemet, innan handledningstillfället, 

för att vara mer förberedd (Sundqvist, 2018). 

 

Traditionellt har specialpedagogiska åtgärder riktats mot barnet, så kallat kategoriskt 

perspektiv, men utifrån specialpedagogexamen SFS (2017:1111) ska hela omgivningen tas i 

beaktning, i likhet med det relationella perspektivet. Handledning beskrivs av Bladini (2011) 

som vanligare i förskolan än grundskolan. Handledning beskrivs ofta vara tänkt att leda till en 

kompetensutveckling för den som handleds och även kvalitetshöjande för verksamheten. Det 

handlar om att vidga lärarnas perspektiv och kunna ta någon annans perspektiv (Bladini, 2011). 

Sundqvist (2018) artikel poängterar att handledning ska vara en stor del av yrket som 

specialpedagog, men att det i utbildningen varierar mycket kring hur stor del av utbildningen 

och hur mycket kunskap man får kring handledning. Deltagarna i Sundqvists (2018) 

undersökning berättar att det kan vara svårt att formulera perspektivvidgande frågor och att man 

oftast hamnar i rådgivande samtal. Dock stimuleras lärarnas tänkande och fortsatta funderingar 

genom att ställa perspektivvidgande frågor och det strukturerar processen, för att bli bättre på 

problemlösning samt kommunikation behöver man övning. Här blir specialpedagogen expert 

på att leda samtal, och fokus blir istället i huvudsak mot läraren (Sundqvist, 2018). 

 

Bladini (2004) beskriver hur förväntningarna på en nyutbildad specialpedagog och hens 

kompetens kan te sig. Hon skriver att pedagoger ofta förväntar sig att specialpedagogen ska ta 

hand om barnet och många gånger ses specialpedagogen som en expert som med sin kompetens 

ska kunna lösa de problem pedagogerna upplever sig ha. Vidare beskriver hon hur denna 

uppgift är komplex då pedagogerna inte har kännedom om vad som faktiskt ligger i 

specialpedagogens yrkesuppdrag (Bladini, 2004). Takala, Wickman, Uusitalo-Malmivaara och 

Lundström (2015) skriver om specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner och 

handledare. Detta genom att tillskriva yrket fokusområden inom samråd, samarbete och arbetet 

för inkludering. Vidare skriver de om hur specialpedagogerna förväntas fungera som 



10 
 

rådgivande gentemot lärare samt även samarbeta och samverka med ledning och andra 

professioner. Därför blir kunskaper inom konsultation och ledarskap viktiga beståndsdelar inom 

utbildningen. Författarnas studie visar att detta är något som många studenter önskar få som 

verktyg i sin utbildning. De beskriver även lärares förväntningar på specialpedagogen och att 

samarbetet med specialpedagogen uppskattas samtidigt som lärare inte alltid genomför de olika 

interventioner ofta p.g.a. tidsbrist (Takala et al., 2015). 

 

Den specialpedagogiska verksamheten saknar ofta styrning från skolledningen enligt Bladini 

(2004) och många gånger saknar specialpedagogen såväl mål och riktning över verksamheten 

som inflytande över resurser. Författaren hänvisar till forskning som säger att specialpedagoger 

själva utvecklat och utformat strategier för detta. Specialpedagoger beskriver ofta att det 

handledande samtalet är förknippat med viss osäkerhet (Bladini, 2004). Rosen-Webb (2011) 

skriver också att specialpedagogerna upplever sitt arbete som mångfacetterat där rådgivning, 

utveckling och kollegial handledning utgör stor del av deras arbete. Flertalet av deltagarna i 

studien upplever dock att deras yrkesstatus inte ger dem det mandat de skulle behöva kring 

olika situationer och att otydligheten kring vad yrkesrollen och uppdraget ska innehålla 

försvårar deras arbetsuppgifter. Författaren skriver att specialpedagogens uppdrag främst borde 

fokuseras kring att vara en pedagogisk ledare, rådgivare och samordnare (Rosen-Webb, 2011).  

 

4.2.1 Uppfattningar om specialpedagogisk handledning 

Olika forskare använder olika begrepp när de beskriver kvalificerad samtalspartner samt 

rådgivare. Nedan kommer vi att ta upp några av de teorier vi anser bidragit till den 

specialpedagogiska definitionen av handledning. 

 

I sin studie kommer Bladini (2004) fram till att det finns två olika förändringsdiskurser. Den 

ena handlar om att specialpedagogen ger råd och den andra handlar om att specialpedagogen 

ska vidga pedagogernas perspektiv. Perspektivering innebär att specialpedagogen styr samtalet 

genom att ställa frågor som syftar till att låta pedagogerna antingen vidga sina perspektiv eller 

ta den andres perspektiv. Specialpedagogen kan ställa frågor om skillnader och göra olika 

jämförelser vad gäller arbetsmiljö, pedagogernas förhållningssätt, barnsyn m.m. Det är 

vanligast att de perspektivvidgande frågorna rör barnets perspektiv t.ex. ”Hur tänker barnet 

kring situationen tror du?” eller ”Hur upplever barnet situationen tror du?” Genom 

specialpedagogens frågor i dessa samtal kan pedagoger få hjälp att skapa sig en annan bild av 

verksamheten, barnens utveckling och lärande. Författaren visar också på en diskurs där 
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specialpedagogerna istället har en mer rådgivande roll och kan ge såväl direkta som indirekta 

råd där de indirekta syftar till att stimulera pedagogernas tänkande och vidga pedagogernas 

perspektiv i olika frågor. De indirekta råden är de som är vanligast och innebär i korta drag att 

specialpedagogens råd och förslag ska väcka och stimulera pedagogernas egna tankar kring en 

viss situation (Bladini, 2004). 

 

Bladini (2004; 2011) beskriver också specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner. 

Samtalen kan ha olika intentioner; samtalet där specialpedagogens främsta syfte är att ge 

pedagogerna stöd kring arbetet med barn i svårigheter, samtalet där specialpedagogen är 

styrande och intar rollen som expert på barn i svårigheter och samtalet där specialpedagogen 

intar rollen som samtalsledare. Författaren beskriver handledningen som ett rum för reflektion 

där handledaren syftar till att vidga den handleddes perspektiv. I handledningssamtalet ges 

pedagoger möjlighet att reflektera tillsammans med andra och samtalet syftar till att ge en ökad 

förståelse för situationen. Detta bidrar i förlängningen till en utveckling av den pedagogiska 

verksamheten, ger pedagogerna en möjlighet till vidare lärande, samt kan utgöra en form av 

garant för verksamhetens kvalité. Handledning kan även bidra till ett mer inkluderande 

arbetssätt och handlar om den handleddes lärande och utveckling (Bladini, 2004; 2011). Enligt 

Bladini (2004) riktades handledningen tidigare främst mot barnet men utgår nu från bl.a. 

Läroplanen för förskolan 2018 (Lpfö 2018) mer mot att söka förändra lärmiljön, utifrån ett 

relationellt perspektiv. 

 

Definitionen av specialpedagogens kunskapsområde tydliggörs av von Ahlefeld Nisser (2009) 

som skriver att för att lyckas med detta måste fokus riktas mot de professionella samtal som 

förs i förskola och skola och tillämpas av specialpedagoger. Studien utgår från det deliberativa 

samtalet och författaren skriver att detta utgör norm för det goda samtalet. Alla i det deliberativa 

samtalet ska få komma till tals, man ska blöta och stöta och få tillfälle att framföra olika 

argument. Samtalet ska genom detta bli mer av ett jämlikt samtal. Den deliberativa pedagogiken 

betonar att man ska undersöka proceduren så att deltagarna känner sig fria. Samtidigt som det 

diskursiva synsättet poängterar att man måste fundera över ord, begrepp och de förhållningssätt 

som används. Författaren utgår från Harbermans argumentationsteoretiska resonemang och 

hans giltighetsspråk som utgör en förutsättning för det kommunikativa handlandet. Intentionen 

är att skapa acceptans, delaktighet och respekt och målet med samtalet är gemensamt 

meningsskapande. Hon skriver vidare att våra egna upplevelser och erfarenheten gör att vi kan 

uppfatta verkligheten olika, att vi genom det kan få olika sanningar. Detta är av vikt i den 
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specialpedagogiska handledningen, i möte och samtal med människor för att försöka förstå 

varandras livsbild och kunna dela varandras perspektiv. När specialpedagogerna kan hantera 

samtal, ställa hur- frågor och samtidigt reflektera över samtalet blir det professionella samtal 

(von Ahlefeld Nisser, 2009).  

 

Sundqvist (2012) lyfter fram två perspektiv på handledning det föreskrivna och det icke-

föreskrivande handledningsperspektivet. Dessa perspektiv har olika teoretisk grund och 

förhållningssätt. I nordisk litteratur använder man ofta mästar-lärartraditionen där handledaren 

använder sig av råd och sin expertkunskap och liknar det föreskrivna, expertdrivna 

tillvägagångssättet. Här kan man använda teorin om ställningsbyggande eller scaffolding som 

man talar om inom det sociokulturella perspektivet, där mästaren fungerar som stöd för 

lärlingen och kan ge de redskap som behövs som råd och expertis. Den reflekterande 

handledningstraditionen där handledaren använder sig av samtalskunskap och reflektion, har 

likheter med Sundqvists icke-föreskrivande, deltagande tillvägagångssättet. Det är också den 

senare modellen som vunnit i popularitet i Norden. Bland annat för att auktoriteten hos 

handledaren tonas ned och det blir en mer symmetrisk och jämlik relation. Modellen har också 

influenser från det utvecklingsekologiska tänkandet där fokus förskjuts från individ till miljö. 

Handledaren bidrar med frågor som vidgar perspektivet och ser på problemet ur nya 

infallsvinklar. Handledaren undviker här att ge råd, den handledde ska själv hitta alternativa 

tillvägagångssätt och handledaren har stor tilltro till individens egen förmåga att lösa problem. 

Detta perspektiv är den vanligaste handledningsformen på skolor och förskolor i Sverige och 

man betonar att detta leder till utveckling både inom verksamheten och för professionaliteten 

(Sundqvist, 2012). 

 

4.2.2 Två vägar inom specialpedagogisk handledning 

Forskningsläget i de artiklar vi läst visar att det finns två olika vägar inom den 

specialpedagogisk handledning som lyfts fram. Dessa kommer vi att studera lite närmare i 

avsnittet nedan. 

 

I skolans värld har den specialpedagogiska handledningen främst definierats som en 

problemlösande process mellan handledaren och den handledde för att stödja eleven. 

Handledning är på detta sätt influerad från psykologens sätt att handleda. Detta benämns som 

ett expertdrivet tillvägagångssätt, där specialpedagogens kunskap är central och dennes råd är 

av stor vikt. Fokus ligger då på barnet och dess problem. Det har visat sig att den handledde 
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sällan genomför de interventioner och lösningar som specialpedagogen kommer med och 

lösningarna är ofta kortsiktiga. Dock efterfrågas ofta dessa lösningar och detta handledande 

tillvägagångssätt. Det andra sättet att handleda som skrivs fram är det deltagande 

tillvägagångssättet, handledarens kommunikationskompetens och förmåga att ställa 

perspektivvidgande frågor betonas. Genom att reflektera över situationer flyttas här fokus från 

individen. Fokus från individ till kontext kan ge mer realistiska lösningar. Handledaren kommer 

sällan med råd och de lösningar deltagarna kommer med är ofta långsiktiga vilket också setts 

som kritik, lösningarna tar för lång tid (Langelotz 2013; Sundqvist, von Ahlefeld Nisser & 

Ström 2014; Sundqvist 2018). 

 

Sundqvist (2012) använder begreppen det föreskrivna och det icke-föreskrivande 

handledningsperspektivet vilket har likheter i Lauvås och Handal (2015) lärlingsmodell och 

handlings- och reflektionsmodell. Lauvås och Handal (2015) liknar handledaren vid en 

hantverkare som dels måste veta vilka verktyg hen har i sin verktygslåda men även ha kunskap 

om hur verktygen ska användas och framförallt till vad de ska användas. Vidare beskriver de 

två olika handledningstraditioner där den ena lägger fokus på handlingsnivån och den andra 

lägger fokus på reflektion kring handling, lärlingsmodellen och handlings- och 

reflektionsmodellen. Lärlingsmodellen bär på långa traditioner och är nästintill en så självklar 

modell att det knappt behövs en utbildning för att kunna utöva handledning på detta sätt. 

Däremot skriver de att det numer kan vara svårt för en handledare att hålla fast vid den här 

modellen. Inom lärlings- och mästerläran anpassas de som ska handledas till det som redan 

existerar och den kontext som redan finns. Handledning, supervision och rådgivning är 

lärandeformer som återfinns inom lärlingsmodellen som innefattar två olika synsätt som båda 

är anpassningsinriktade; socialisering in i yrkeskulturen samt en sorts utbildning inom själva 

hantverket. Handledning utifrån reflektionsmodellen är inte anpassningsinriktad utan lägger 

snarare fokus på en utveckling av den handleddes självständighet. Inom ramen för denna 

handledning måste handledaren besitta en distans till det yrket där de handledda arbetar. 

Handledarens uppdrag blir att medverka till att ge förklaringar, stötta och ge möjlighet för den 

handledde att pröva sina idéer och tankar. Ett annat syfte är att höja kompetensen hos den som 

handleds eller i hela yrkeskollektivet för att stärka och utveckla yrkesrollen. Författarna skriver 

att inom handledning kan båda dessa handledningsmodeller behövas och rekommenderar därför 

en kombination av dessa där handledaren har utvecklat en kompetens som medför att växla 

mellan de båda modellerna utifrån vad situationen kräver (Handal & Lauvås, 2015).  
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4.2.3 Specialpedagogisk handledning och specialpedagogiska perspektiv  

Den senaste forskningen skriver Sundqvist (2018) har kommit fram till att expertdrivet- och 

deltagande tillvägagångssätt inte ska ses som helt skilda utan att de istället kan användas 

tillsammans. Där samarbetet baseras på gemensamma mål, delat ansvar, delade resurser och en 

känsla av respekt, samhörighet och tillit (Sundqvist, 2018). I samstämmighet med detta skriver 

Sundqvist och Ström (2015) att djupgående reflektion och kollegialt lärande baseras på vikten 

av bådas kompetenser för att nå kompetensutveckling. 

 

Enligt Sundqvist et al. (2014) har skillnaderna börjat luckras upp och de skriver att dessa 

perspektiv lever sida vid sida i USA. Sundqvist (2012) har genom sin forskning hittat ett tredje 

perspektiv på handledning som hon kallar för samarbetande handledningssamtal, hon tycker 

sig se att både kunskapsförmedling och reflektion behövs och sker. Detta perspektiv kan också 

ses som kompatibelt med den sociokulturella teorin eftersom man betonar kontextens betydelse 

för lärande samt att man lär av varandra genom scaffolding och använder sig av språk och 

dialog. Detta för att stimulera tankar vilket också ses som viktigt i lärandeprocessen. Det 

expertdrivna- och deltagande tillvägagångssättet ses tillsammans bilda ett samarbetande 

handledningssamtal. Vilket innebär att pedagoger och specialpedagoger ska vara lagkamrater 

och fungera tillsammans tack vare att de har olika kompetenser som kan bidra till 

problemlösning. Kollaborativ handledning eller på engelska collaborative consultation utgår 

från detta synsätt. Alla i handledningen har värdefull expertis och kompletterar varandra, man 

bollar idéer tillsammans, ställer frågor till varandra och har gemensamt ansvar för barnen. 

Gemensam reflektion kring kontexten och miljön förs fram som viktig, vilket leder till att 

relationen skulle kunna bli mer symmetrisk. Besluten sker tillsammans och rådsökaren kan bli 

mer motiverad att implementera det man kommit fram till eftersom hen själv fått vara med och 

påverka. Synsättet går i viss mån emot det svenska sättet att se på handledning och forskningen 

på området där den rådgivande rollen till viss del tonats ned. Om handledningen ska ske mellan 

jämbördiga kollegor kan det vara svårt att fokusera på läraren vilket också blir ett 

individperspektiv. Dock kan man sträva mot att se kontexten, miljön, undervisningsmetod, 

relationen i klassen osv för att tona ned det individorienterade och lyfta fram det relationella 

perspektivet (Sundqvist, 2012). 

 

Langelotz (2013) diskuterar också kollegial gemensam reflektion, genom att tillsammans med 

andra jämlika kollegor ingå i samtal kring olika teman där man kan lära av varandra och i det 

reflekterande samtalet utveckla sin profession tillsammans. Författaren skriver att det är av vikt 
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att ha rektor med på tåget som ger tid för samtal, samt att den finns en sammankallande för att 

dessa samtal som med fördel kan vara specialpedagogen. Samtalen kan ske med eller utan 

handledare, men samtalen rinner inte ut i sanden på samma sätt om den sammankallande finns 

med, dock behöver inte denna person vara samtalsledare. Samtalen behöver pågå över tid med 

samma pedagoger för att bli verksamma, ett kollektivt reflekterande bidrar till samhörighet, 

samarbete och även ett förebyggande arbete. Den här studien utgår från en modell för samtalet 

och det finns en stark demokratisk process, där det är av stor vikt att alla får prata och komma 

till tals (Langelotz, 2013). 

 

Internationell forskning har också blivit mer intresserad av kollegial handledning skriver 

Sundqvist, et al (2014). I kollegial handledning kan både det expert- och deltagande 

förhållningssättet fungera tillsammans. Strategier från dessa båda kan användas och utvecklas 

inom kollegial handledning. Detta leder till att pedagoger och team med olika expertis kan 

generera kreativa lösningar på ömsesidigt definierade problem för att allas kunskaper ses som 

värdefulla. Fokuserar man istället på själva kontexten kan man nå realistiska lösningar och 

individer behöver inte hamna i fokus utan istället miljön och kontexten. Samarbete mellan lärare 

har visat sig vara en framträdande faktor och specialpedagogen kan vara ett stöd och handledare 

i processen (Sundqvist, et al., 2014). Sundqvist (2012) skriver att genom kollegial handledning 

kan man på ett lättare sätt komma undan med att handledaren redan från start erhåller en viss 

auktoritet bara genom att den som söker handledning just söker hjälp. Om det är handledaren 

som ställer frågor och styr den handleddes fokus blir det en asymmetri i relationen, det handlar 

också om vem som har den överordnade rollen i samtalet och eller i organisationen handledaren 

kommer ifrån. Författaren skriver också att den specialpedagogiska kunskapsförmedlingen 

måste finnas med för att skilja denna handledning från pedagogisk handledning (Sundqvist, 

2012). 

 

Pettersson och Ström (2016) tar upp att reflekterande och rådgivande handledning ses som 

kompletterande handledning. Samtalet i handledningen äger rum mellan professionella 

jämställda parter som tar med sig sina erfarenheter in i en diskussion. Specialpedagogen i 

artikeln tog den ledande rollen som moderator, ställde öppna frågor, klargjorde och summerade 

samtalet. Använde sin kommunikativa kompetens, men fokus var på att samarbeta kring 

problem och utifrån gemensam kompetens söka lösningar. Ny kunskap skapas i dialogen och 

specialpedagogen fick agera som en kvalificerad samtalspartner. Specialpedagogen kunde 

agera som stöd och bekräfta pedagogen. Att få stöd och bekräftelse från specialpedagogen har 



16 
 

visat sig avgörande för pedagogers välbefinnande (Pettersson & Ström, 2016). Detta blir ett 

hälsofrämjande förhållningssätt och utgångspunkten är salutogen, man fokuserar på att söka 

lösningar samt att specialpedagogen stärker, ger stöd och bekräftelse och får pedagogen att 

uppleva sig själv som kompetent (Hwang & Nilsson, 2011). Utifrån Sundqvist (2012) 

samarbetande handledningssamtal framkommer gemensamma faktorer med utgångspunkter i 

det relationella perspektivet, den sociokulturella teorin och det salutogena perspektivet. 

Lärandet och dialogen baseras på vikten av pedagogers och specialpedagogers kompetenser att 

gemensamt söka lösningar samt att fokus hamnar på miljön och kontexten för att nå 

kompetensutveckling. För att nå detta krävs tillit till varandras yrkeskompetenser (Sundqvist, 

2012). 

 

5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva val av intervjumetod, datainsamlingsförfarandet, analys 

samt etiska överväganden. Uppsatsen har en kvalitativ inriktning, vi har valt att använda oss av 

kvalitativ metod för att denna forskning lägger vikt på orden, hur individer tolkar sin sociala 

verklighet samt att resultatet av detta är ett samspel mellan individer (Bryman, 2011). Enligt 

Patel och Davidson (2011) syftar även den kvalitativa studien till att skapa en djupare förståelse 

än den som kan fås vid kvantitativa studier. Vidare skriver Patel och Davidson (2011) att 

kvalitativ metod inte kan ses som ett enhetligt begrepp, utan det finns ett brett spektrum av 

varianter där varje variation bör ses mot bakgrund av vetenskapliga synsätt. 

 

5.1 Semistrukturerad intervju 

Kvale (1997) skriver att innan påbörjandet av intervjuerna bör den största delen av tidigare 

forskning samt de teoretiska utgångspunkter som vi använt oss av läsas igenom. Detta ger en 

förståelse för det fenomen som vi ville undersöka och på så vis erhöll vi en stadigare grund att 

stå på. Utifrån författarens råd kunde vi sedan välja den intervjumetod som passade vårt syfte. 

Genom detta fick vi kunskap att kunna utforma våra intervjufrågor på ett väl grundat sätt samt 

för att kunna ställa djupare frågor i intervjusituationen. Författaren skriver vidare att detta ändå 

inte räcker utan att vi också måste hålla till i den miljö de intervjuade befinner sig i för att kunna 

få en förståelse för rutiner och maktstrukturer. Genom detta får vi en kännedom för vad 

respondenterna ger uttryck för (Kvale, 1997). Vi har båda arbetat över tio år som förskollärare 

och arbetar fortfarande inom denna verksamhet vilket gör oss väl förtrogna med miljön. Patel 

och Davidson (2011) skriver att respondenterna trots intervjuarens kännedom om fältet och dess 
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språkbruk kan färgas av faktorer som kan komma att relateras till makt. Exempel på sådana 

faktorer är ålder, kön, social bakgrund, sexuell läggning, etnicitet samt om respondenten tillhör 

en utsatt grupp, intervjuaren får indirekt en högre maktposition som företrädare för samhället 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

Syftet med studien var att undersöka vad som förväntas av specialpedagogen för att arbeta som 

kvalificerad samtalspartner i förskolan samt att undersöka förskollärares olika erfarenheter och 

förväntningar av den specialpedagogiska handledningen. För att kunna ta del av förskollärarnas 

erfarenheter och förväntningar kring handledning valde vi således att samla in data genom 

semistrukturerade intervjuer, vilket är vanligt inom fenomenografi och kvalitativ metod 

(Bryman, 2011). Intervjuer ger insikter om hur människor upplever ett ämne mer på djupet samt 

hens erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2015). Till denna studie valde vi att använda oss 

av individuella semistrukturerade intervjuer med mestadels öppna frågor utifrån olika 

ämnesområden. Under samtalets gång ställde vi följdfrågor för att få ett mer utvecklande, 

fördjupande och utvidgande samtal (Dahlgren & Johansson, 2015).  

 

Enligt Dalen (2015) bör intervjufrågorna disponeras utifrån områdesprincipen, dvs. att börja 

och avsluta i periferin av undersökningsområdet och då ställa mer generella övergripande 

frågor. Den semistrukturerade intervjuns teman innehåller övergripande ämnesfrågor eller en 

intervjuguide. Samtalet var inriktat på i förväg bestämda ämnen, med övergripande 

ämnesfrågor som vi utgick ifrån och sedan ställdes följdfrågor. Intervjuerna var flexibla vilket 

är av stor vikt då det är respondentens synsätt som efterfrågas. Detta ger informanten bättre 

möjlighet att svara utförligt och innehållsrikt (Dalen, 2015). Vi valde att till stor del ställa våra 

frågor i en viss ordning, men också dra nytta av att våra frågor kunde följa samtalets gång. Detta 

beskriver Patel och Davidson (2011) som att intervjuaren och respondenten båda är medskapare 

i ett samtal. Kvale (1997) skriver också att det finns en möjlighet att förändra frågornas form 

och ordning, vilket var något vi blev bättre på under intervjuns gång, samt att följa upp svaren 

från respondenterna. 
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5.2 Datainsamling 

Vi valde att intervjua förskollärare från två kommuner kring specialpedagogisk handledning. 

Vi intervjuade nio förskollärare verksamma inom förskolan, alla deltagarna var kvinnor, antalet 

arbetade år varierade från de som nyss tagit examen till de som arbetat i ca 30 år.  Urvalet av 

respondenter gjordes utifrån en önskan att intervjua personer relevanta för våra 

forskningsfrågor samt utifrån ett bekvämlighetsurval. Vi tog kontakt med förskolechefer i två 

olika kommuner och hörde oss för vilka arbetslag eller förskollärare som fått specialpedagogisk 

handledning. Vi ställde också frågan till förskolecheferna om de hade tankar och funderingar 

kring vilka förskollärare de kunde tänka sig var villiga att ställa upp. Vi mejlade sedan 

förskollärarna en förfrågan om deltagande i vår intervju, bifogade ett missivbrev där vi 

berättade om vårt syfte samt informerade om de forskningsetiska principerna. 

 

Intervjuerna spelades in och stödanteckningar fördes för att anteckna icke-verbalt beteende, 

våra egna iakttagelser och för att kunna skriva ned följdfrågor på det sätt som Dalen (2015) 

förespråkar. Dalen (2015) råder till att särskilt tänka på att frågorna som ställs ska vara klart 

och tydligt formulerade, inte vara ledande samt ge utrymme för respondenten att ge uttryck för 

sina egna uppfattningar. Patel och Davidson (2011) ger liknande råd om frågornas utformning 

men även vikten av att fundera över om frågorna fungerar för det som de avsetts för samt om 

de ger den information som avses. Mot bakgrund av detta genomförde vi innan intervjuerna en 

pilotintervju för att göra oss väl bekanta med intervjufrågorna och datainsamlingsinstrumentet, 

och för att frågorna skulle flyta lättare samt för att göra oss trygga med formen (Kvale, 1997). 

Bryman (2011) skriver att detta är av stor vikt för att få mer flyt i intervjun som kan vara 

krävande eller stressande. Utifrån Kvales (1997) tankar har vi hela tiden under intervjuernas 

gång modifierat intervjufrågorna och allt eftersom samtalen har vidgats har vi fått en bättre 

förståelse för intervjuteknik. Detta har lett till nya upptäckter och dimensioner kring vår 

undersökning. Tillsammans har vi efter varje intervju förbättrat intervjuguiden för att kunna nå 

längre, samtidigt som det är av vikt att ha huvudsyftet med undersökningen väl genomtänkt. 

Efter intervju nio nådde vi en mättnadspunkt och vi upplevde att ytterligare intervjuer inte skulle 

ge ny kunskap (Kvale, 1997).   

 

Bryman (2011) skriver om vikten att etablera förtroende och en god kontakt med 

respondenterna. Kvale (1997) skriver också att det är av vikt att skapa en kontakt med 

respondenterna, att de känner sig bekräftade och lyssnade på för att de ska våga öppna sig och 

att vi ska kunna komma ned mera på djupet med våra frågor. Intervjuerna genomfördes ute på 



19 
 

de olika förskolorna i lokaler där vi kunde sitta relativt ostört. För att skapa kontakt med 

respondenten småpratade vi innan intervjun, ställde frågor kring deras förskola samt berättade 

om vårt syfte och de forskningsetiska principerna. Vi blev innan eller efter intervjun guidade 

runt i lokalerna på de olika förskolorna. I direkt anslutning till intervjuerna skrev vi tillsammans 

ner anteckningar rörande hur intervjun gått och våra upplevelser av intervjun. Som Kvale 

(1997) förespråkar transkriberades varje intervju noggrant av oss i sin helhet och är på så sätt 

en tolkning av oss. Vårt syfte var att få fram respondenternas tankar och inte att analysera 

språket. Därför valde vi att översätta talspråk till skriftspråk med vissa förändringar i talade ord 

till skrivna ord. Vi har också valt att ta bort vissa hmm, ahh som kommer mitt i respondenternas 

svar för på detta sätt få ett bättre flyt i läsningen av intervjuerna. Längre pauser är framskrivna 

men inte kortare, vi har inte valt att markera ut speciella tonlägen eller kroppsspråk (Kvale, 

1997).  

 

5.3 Kvaliteten i kvalitativ forskning 

För att beskriva kvaliteten i forskning brukar man använda begrepp som validitet och 

reliabilitet. Thornberg och Fejes (2015) beskriver att begreppet validitet oftast används i 

kvantitativ forskning men även några kvalitativa forskare använder begreppet validitet som 

syftar till att de metoder som används verkligen undersöker det som avses. Bryman (2011) 

skriver också att begreppen validitet och reliabilitet används framförallt i den kvantitativa 

forskningen, men att det finns forskare som diskuterar kring att använda ord som äkthet och 

tillförlitlighet, att detta bättre skulle kunna passa in i den kvalitativa forskningen. Thornberg 

och Fejes (2015) skriver att som forskare krävs det att man har ett kritiskt och granskande tänk 

i sin studie. Datainsamling och analys ska vara förankrad i forskningsfrågan och visar om man 

lyckats undersöka det man avsåg. Det ska vara systematiska och tydliga resonemang som leder 

framåt, tillförlitliga resultat är en följd av tydligt framskriven datainsamling och analys. De 

använder ordet god kvalitet som ett överordnat begrepp där forskningsprocessen är tydlig, att 

det ska vara systematiskt, väl genomfört och noggrant. Studiens resultat och slutsats ska vara 

väl förankrad i empirin (Thornberg & Fejes, 2015). Vi har tagit hänsyn till ovan nämnda 

aspekter i vårt arbete. 
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5.4 Analys 

Vår data är insamlad från semistrukturerade intervjuer med förskollärare kring deras olika 

erfarenheter och förväntningar från specialpedagogisk handledning. Dahlgren och Johansson 

(2015) skriver om fenomenografi och att målet med detta är att få en djupare förståelse för 

människors olika tankar om fenomen. Fenomenografi är utvecklad för att analysera data från 

individer, oftast genom halvstrukturerade och tematiska intervjuer (Dahlgren & Johansson, 

2015). Fenomenografi bidrar också till en fördjupad förståelse och försöker studera 

individernas perspektiv på sin värld samt klargöra det som blir synligt och på vilket sätt det blir 

synligt samt att lyssna utan förutfattade meningar (Kvale, 1997). Kvale (1997) skriver vidare 

att den kvalitativa intervjun ger möjlighet att koncentrera sig på enskilda fall och mer i detalj få 

möjlighet att undersöka beteende i förhållande till miljön. Vi kommer att kombinera 

fenomenografi med tematisk analys och utgår från Braun och Clarke (2006) där den tematiska 

analysen blir ett sätt att identifiera teman och mönster i insamlade data. Insamlade data ska 

sedan noggrant studeras för att brytas ner i mindre delar vid analys för att upptäcka mönster. 

 

Braun och Clarkes (2006) tematiska analys i sex steg;  

1. bekanta dig grundligt med din data, 

2. skapa preliminära koder, 

3. hitta gemensamma nämnare i data och sök efter teman, 

4. gå igenom och kontrollera dina teman, 

5. definiera och namnge dina teman, 

6. producera din rapport. 

 

Den tematiska analysen blir på detta sätt en strategi för att identifiera teman och mönster i vår 

insamlade data (Braun & Clarke, 2006). Dahlgren och Johansson (2015) skriver att kategorierna 

i fenomenografi ska vara exklusiva, uttömmande och att de inte ska kunna gå in i varandra. Vi 

anser oss inte kunna dela in kategorierna så strikt och kommer därför som nämnts ovan att 

använda oss av en tematisk analys.  

 

Efter att ha transkriberat intervjuerna och läst igenom dem ett flertal gånger satte vi koder i 

marginalen och stödanteckningar i vår utskrivna data. Därefter samlade vi dessa anteckningar 

och gjorde bl.a. en mind map för att hitta mönster i våra intervjuer, därefter försökte vi 

tematisera dessa utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Det blev många teman som vi sedan 

kunde slå ihop och några som vi valde att plocka bort. Vi kom fram till fem teman som vi 
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sammanställde och namngav, där samtliga berör vad handledning kan betyda för förskollärare. 

Dessa fem teman är; Att bli sedd och känna trygghet, Att bolla idéer, Att få ledning, Att få tid 

och Risken med råd. 

 

Enligt Braun och Clarke (2006) finns de två sätt att ta sig an teman eller mönster, antingen 

induktivt ”bottom up” där analysen utgår från data och formar sig själv utifrån den data som 

finns utan att passa in i en existerande ram eller forskarens teoretiska intressen. Eller deduktivt 

”top down” där analysen utgår från teorin, forskarens teoretiska eller analytiska intressen och 

är en mer detaljerad analys av vissa aspekter av data (Braun & Clarke, 2006). Även Patel och 

Davidson (2011) förklarar det induktiva arbetssättet som att forskaren följer upptäckandets väg 

där studien genomförs utan att forskaren först förankrat sin undersökning i en vedertagen teori. 

Teorin formas sedan av forskaren utifrån vad som framkommer genom insamlade data och 

empiri. En risk med den induktiva forskningsprocessen är att forskaren inte kan säga något om 

teorins generalitet eller dess räckvidd då studien baseras på en speciell situations empiriska 

underlag. De skriver vidare att det deduktiva arbetssättet följer bevisandets väg och att 

hypoteser härleds ur den teori som redan finns och sedan prövas empiriskt i det för studien 

aktuella fallet. En deduktiv forskningsprocess tenderar inte lika lätt att färgas av forskarens egna 

subjektiva föreställningar eller uppfattningar som den induktiva forskningsprocessen (Patel & 

Davidson, 2011). Vi har analyserat vår data med tonvikt utifrån studiens empiri samt utifrån 

syfte och frågeställningar. Vi har alltså analyserat utifrån ett induktivt ”bottom up” synsätt när 

vi kodat vår data, letat mönster i materialet och sorterat efter vad handledning kan betyda för 

förskollärare. Vidare har vi också med oss erfarenheter av att arbeta på förskola och vår 

utbildning som lärare vilka spelar viss roll i analysen.  

 

5.5 Etiska överväganden 

Den etiska reflektionen är viktig inom all forskning och vi har inför alla datainsamlingstillfällen 

informerat samtliga respondenter om de etiska principerna. Enligt Vetenskapsrådet (2017) 

spelar de etiska övervägandena och riktlinjerna en betydande roll vad gäller forskningens 

kvalitet, genomförande samt för hur resultatet senare kan komma att användas. Det är därför av 

största vikt att respondenterna känner till och är informerade om studiens genomförande samt 

dess syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Vår studie är organiserad i enlighet med de fyra 

huvudkraven på forskning, Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
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2010). De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010, s. 6). 

  

Informationskravet, vi informerade våra respondenter om syftet med studien och att det var vi 

som skulle genomföra den. Vi informerade också om vilka villkor som gällde både genom att 

lämna vårt missivbrev och genom att muntligt berätta att det var frivilligt att delta och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Det framgick att uppgifterna som lämnats inte 

skulle komma att användas i något annat syfte än vår forskning. Samtyckeskravet, vi inhämtade 

samtycke från de som deltog i studien, i detta fall från de förskollärare som valt att medverka. 

Vi skickade ut ett mail innan, samt informerade om samtyckeskravet igen när vi sågs på plats. 

Konfidentialitetskravet, vi berättade att alla uppgifter om de som deltog i vår studie var 

konfidentiella och materialet förvaras oåtkomligt för obehöriga. Inga namn eller detaljer som 

kan identifiera respondenterna kommer att finnas i texten, de förblir anonyma. Nyttjandekravet, 

vi informerade om att allt materialet vi samlar in endast kommer användas för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

6. Resultat 

Utifrån den tematiska analysen har vi kommit fram till fem teman. De fem teman som framkom 

blev Att bli sedd och känna trygghet, Att bolla idéer, Att få ledning, Att få tid och Risken med 

råd. Dessa teman kommer vi att presentera nedan samt tydliggöra dessa med citat från 

respondenterna. För att underlätta läsningen och hålla isär respondenterna har vi valt att 

använda oss av begreppet respondent samt förskollärare, i citat har vi valt att skriva 

förskollärare A-H. 

 

Genom intervjuerna ger respondenterna sin bild av hur de upplever specialpedagogens roll, 

flertalet av respondenterna berättar om vikten av att känna sig trygg i sin yrkesroll, samt trygg 

i sin arbetsgrupp. De önskar också använda specialpedagogen som bollplank, att få fundera och 

problematisera kring problem som uppkommer. I det reflekterande samtalet vill respondenterna 

att specialpedagogen ska fungera som samtalsledare, fördela ordet samt låta alla komma till 

tals. De vill också att specialpedagogen ska ställa perspektivvidgande öppna frågor som 

arbetslaget får fundera kring. Nästan alla respondenter vill få tips och råd i hur de ska genomföra 

sitt uppdrag och flertalet förskollärare ser att specialpedagogens kunskap ska ta vid när de själva 

inte kan komma vidare. 
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6.1 Att bli sedd och känna trygghet 

De flesta av våra respondenter säger att de behöver känna trygghet, trygghet i sin roll som 

förskollärare, trygghet i sitt arbetslag samt trygghet från chef och specialpedagog. 

Förskollärarna framhåller att deras förskolechefer tycker att det handledande arbetet är viktigt 

och några av respondenterna säger att förskolecheferna litar på deras kompetens. 

 

...de litar på att vi gör det som blir bäst och det är väldigt skönt att ha det förtroendet. 

(Förskollärare C) 
 

Specialpedagogens roll sträcker sig från att finnas nära, ge beröm och uppmuntran, vara 

tillgänglig, personlig, inlyssnande och få förskollärarna att inte känna sig ensamma utan att 

stärka dem i sin yrkesroll och att få dem att känna trygghet i sitt arbetslag. 

 

… hon är väldigt bra på att berömma oss … hon är väldigt duktig på att stärka oss i 

våran roll… (Förskollärare C) 
Man får alltid en kontakt och får alltid hjälp känns det ju som. (Förskollärare G) 
Hon ger ju oss mycket positiv feedback också liksom, att det här är ni bra på… 

(Förskollärare E) 
 

Det finns också några få arbetslag som känner en svårighet i att ta kontakt med 

specialpedagogerna i tid, de säger att specialpedagogerna har för lite tid och för många barn 

och att det inte vill besvära specialpedagogerna om det inte är akut eller kris. Det framkommer 

även att några anser att de blanketter man ska fylla i för att få specialpedagogiskt stöd är 

krångliga och svåra att fylla i. Har man då ingen personlig kontakt med specialpedagogen kan 

steget att ringa eller mejla vara stort. 

 

...är det skarpt läge då flaggar vi ju självklart alltså. Men kan vi hantera det, så länge 

vi kan hantera det, så gör vi ju det. (Förskollärare D) 
 

Som förskollärare D beskriver ovan kan hinder uppkomma när närheten till specialpedagogen 

upplevs som långt borta eller när det upplevs krångligt att få tag på specialpedagogen. 

Specialpedagogens tillgänglighet beskrivs som något av det viktigaste av nästan alla 

förskollärare samt att kunna trygga enskilda förskollärare samt arbetslaget.   

 

6.2 Att bolla idéer 

Flertalet av respondenterna använder ordet bollplank eller någon att få bolla idéer med när de 

berättar om specialpedagogens roll. Dessa respondenterna använder uttryck som någon att få 



24 
 

tips och idéer från. De uttrycker också att det är viktigt att få reflektera ihop med 

specialpedagogen och ha någon att ta upp funderingar och tankar tillsammans med. Några 

respondenter betonar också att de vill få stöd i att de tänker rätt när de beskriver 

specialpedagogens roll.  

 
… vi använder nog mest henne som ett bollplank. Sen kommer hon med bra tips och 

idéer och sådär men sen har vi ju jobbat ihop så länge vi tre… (Förskollärare C) 
Det ska inte vara någon som kommer och säger att ni ska ni göra på det här sättet eller 

det här sättet utan det är ju att man får en självinsikt och man får de rätta verktygen 

om det man frågar efter eller och sen tror jag man måste ha bara någon som lyssnar. 

Man behöver bara sätta ord på problemet för att det ska bli ett annat perspektiv lite, 

ehum… men sen är det väl för att man är så trygg i sin yrkesroll och sin roll här och 

man vet vad man har. Kommer man på ny förskola kanske man behöver andra verktyg 

för att bli samstämmig i gruppen. (Förskollärare C) 
 

Några förskollärare som arbetat länge tillsammans i sina arbetslag poängterar att de känner en 

trygghet i sig själva, sin yrkesroll och i sitt arbetslag. Respondenter som berättar att de i 

arbetslagen stöttar varandra och arbetar tillsammans framhåller att de vill ha en specialpedagog 

som lyssnar. Specialpedagogen ska också ställa perspektivvidgande frågor för att på så sätt få 

ett annat perspektiv på den uppkomna situationen. De vill inte ha någon som kommer och säger 

vad de ska göra utan någon som vidgar deras perspektiv och ger dem verktyg att ta sig vidare. 

Några respondenter lyfter också fram att det kan vara skillnad för nya förskollärare och när man 

kommer ny till en förskola, kanske är det andra strategier som specialpedagogen då får använda. 

 

6.3 Att få ledning  

De flesta av förskollärarna ser den specialpedagogiska handledningen som ett forum för att få 

tid att sitta ned och tillsammans få diskutera och reflektera över sin vardag. De ser 

specialpedagogen som en samtalsledare eller moderator som fördelar ordet och säkerställer att 

alla kommer till tals. Några framhåller också vikten av att specialpedagogen ska våga ta i de 

svåra frågorna och våga vara obekväm. 

 

… vågar också ställa rätt frågor så. Vara lite obekväm ibland… (Förskollärare C) 
… moderatorrollen, tycker jag att det har varit. Fördela, ah fördela och se till att alla 

ska få bli hörda och sedda och lyfta liksom problem också då obekväma problem men 

även lyfta saker som kan vara… (Förskollärare H) 
 

Flera av förskollärarna poängterar vikten av att de i arbetslaget får tid att sitta ned och att alla i 

arbetslaget får komma till tals. De framhåller även nyttan av att arbetslaget får lyfta det som 

behöver fokus just nu. Förskollärarna ser en vinst i att det är en specialpedagog som kan guida 

dem genom samtalet och säkerställa att alla får prata och fördelar ordet så att det blir rättvist. 
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Enligt några förskollärare ska specialpedagogen också vara den som leder arbetslaget in på de 

aktuella ämnen som ska diskuteras och reflekteras kring samt att se till den röda tråden hålls. 

Specialpedagogens roll ses av de flesta förskollärare som en expert. Specialpedagogen ska ha 

kunskap där förskollärarens kunskap brister, både när det handlar om samtal med föräldrar, 

barn med NPF, aggressiva barn, matvägran, grupprocesser osv.  

 

Man kan ju inte allt. Det finns ju en anledning till att specialpedagoger har en lång 

utbildning. (Förskollärare A) 
… förväntar jag ju mig att det ska finnas en kompetens som jag inte besitter… 

(Förskollärare H) 
Hon känns ju liksom som en av oss och inte att hon sitter över oss på något vis och 

bestämmer, utan det gör vi ju ihop… (Förskollärare I) 
 

Specialpedagogen ses ha en expertroll av samtliga respondenter samtidigt som ingen av dem 

upplever att specialpedagogen sitter i en maktposition, utan specialpedagogen uppfattas istället 

som en av pedagogerna, en i arbetslaget, en jämlik. Ett fåtal förskollärare reflekterar kring rollen 

som specialpedagogen har, hur formen för handledningen är och att känslan av att vara jämlikar. 

 

… för att det varit i en liten sådan reflekterande form, så har det känts ganska som 

pedagoger emellan. (Förskollärare H) 
 

Förskollärare H funderar kring den reflekterande formen av handledningen om det är just den 

reflekterande formen som är kärnan till att situationen upplevs som jämlik. Att det är detta som 

bidrar till att handledningen känns som ett samtal pedagoger emellan. 

 

6.4 Att få tid 

Under intervjuerna framkommer det att några av förskollärarna upplever att de har för lite av 

den handledning de efterfrågat själva. De flesta upplever även att tiden som ges för det arbete 

som den här handledningen genererar är alltför kort och dessutom svår att hitta. Några 

förskollärare berättar att specialpedagogen kommer på besök för att ge återkoppling på tider 

som inte alls är lämpliga och då förskollärarna inte upplever att de varken har tid eller möjlighet 

att ta till sig den informationen som specialpedagogen vill delge.  

 

 … det finns avsatt tid men det är tid som egentligen inte är realistiska för 

verksamheten… Men jag har tyckt att det inte har varit tider som har varit optimala 

för oss och då blir det alltid lite stressigt och så äts det lite tid i kanterna och det blir 

inte helt optimalt, tycker jag. (Förskollärare H) 
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Ett fåtal av förskollärarna säger att tiden finns om de prioriterar annorlunda. Under flertalet av 

intervjuerna kommer det också fram att tid funnits för ålagd handledning som inte efterfrågats 

av dem själva, denna har varit schemalagd så att alla ska kunna delta och att handledningen 

varit återkommande. Det kan handla om material från SPSM och ICDP, denna handledning har 

det funnits avsatt tid till medan några förskollärare påpekar att den självvalda handledningen 

som pedagogerna efterfrågat upplevts varit svårare att avsätta tid till. Vidare framkommer det 

av intervjuerna att endast ett fåtal av respondenterna har kännedom om vem det är som beslutar 

om handledningen. 

 

… och det kan ju vara sant att man inte hade tid, men samtidigt så om det är det vi 

hade bestämt så kanske det ändå är det man får försöka liksom att på något vis 

omfördela tiden så att det blir gjort. (Förskollärare H)   
  

Det som alla förskollärare betonar är att tiden med arbetslaget, att få tid, andrum och att 

tillsammans sitta och reflektera och diskutera med varandra, fredad tid är av stor vikt och 

framkommer som betydelsefull för förskollärarna.  

 

...att vi får tillfälle som arbetslag och sitta ned... att vi får handledning på ett och 

samma tillfälle. Att alla liksom är med. Jag tror det är så viktigt att alla, att alla får 

vara med och säga sin bit, vi kanske upplever saker olika och när man ja, vi är ju också 

olika, ja. Då är det viktigt att vi alla får sitta ned och att man inte bara, för vi pratar ju 

mycket i farten sådär, under dagen om saker som man kanske måste förändra, men att 

få sitta ned utan störningsmoment utan nu är det vår tid. (Förskollärare I)  
 

Flertalet av förskollärarna tycker att det är viktigt att de får tid att sitta ned återkommande i 

arbetslaget att tillsammans få höra samma sak och få handledning gemensamt. Där samtalet 

mellan pedagogerna i arbetslaget ges tid för att vända och vrida på problem, tankar samt det 

som händer i vardagen. Att få reflektera över vardagen kontinuerligt tillsammans med 

specialpedagogen som kan finnas med och styra samtalet, där allas röster får höras. Där alla får 

höra samma sak samtidigt anses även det vara viktigt säger förskollärarna. Ett fåtal förskollärare 

poängterar dock att de har svårt att i vardagen hitta denna tid, detta andrum. 

 

Och att man har ett visst antal gånger så att det inte bara är en gång utan man har det 

några gånger för då kanske man blir mjukare liksom, också det värms upp i det här 

arbetslaget också folk törs ju längre tiden går också så man vågar säga lite vad man 

tycker och tänker. (Förskollärare E) 
Så jag tycker det är jättebra detta när hon kommer och sitter med oss en stund i lugn 

och ro här uppe. Då får ju alla höra samma sak samtidigt, det är jättebra. (Förskollärare 

G)  
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Vikten av att få tid tillsammans utan störningsmoment och att i lugn och ro få sitta ned ser de 

flesta förskollärarna som viktigt, att få ett andrum i en hektisk vardag. Att få tid att gå djupare 

i reflektioner över tid ses som förebyggande. 

 

6.5 Risken med råd 

Flertalet av förskollärarna efterfrågar att specialpedagogen ska vara rådgivande och på så vis 

både kunna vägleda, stötta och ge förskollärarna råd när de möter svårigheter eller behöver 

hjälp. I några av intervjuerna påpekar förskollärarna att de inte alltid förstår råden eller 

anledningen till att de fått rådet att göra på ett visst sätt eller att följa en viss arbetsgång. Dock 

framkommer det att förskollärarna i slutändan ändå efterfrågar råd och de uppfattas som viktiga 

i den specialpedagogiska handledningen. 

 

...jag kanske inte förstår råden. Och då är det ju bättre med samtalet så att dels så att 

specialpedagogen förstår att jag förstår. Sen visst, det är väl jättebra med råd också… 

(Förskollärare D)  
Men det är väl klart att jag vill ha råd. Eh, det är ju ofta därför man vill ha hit 

specialpedagogen… För om hon inte förstår hur jag tänker så kanske jag inte kan ta 

till mig dom råden… (Förskollärare D)  
 

Att få råd vill de flesta, samtidigt som respondenterna ibland upplever att de inte förstår eller 

får ut något av dessa råd. Genom några intervjuerna framkommer det att förskollärarna vill ha 

råd men också ha mandat att själva avgöra om dessa råd ska genomföras. Det är en tudelad 

fråga, förskollärarna berättar att de vill ha råd men de anser sig inte alltid ha tid att genomföra 

dessa. I vissa situationer anser förskollärarna att de inte fullt känner sig delaktiga i processen 

och detta tror de leder till att de inte riktigt förstår råden eller kan förmedla att de inte förstått 

råden.  

 

… särskilt om man själv har initierat eller efterfrågat ett råd, då måste man ju 

någonstans ändå förstå att man måste försöka göra så… (Förskollärare H)  
Man får ju givetvis lyssna och ta in men sen vet jag ju av personlig erfarenhet att man 

gör det man hinner. Många saker rinner faktiskt ut i sanden. (Förskollärare F)   
 

Några av förskollärarna framför att det ibland inte finns tid att genomföra de råd de får och att 

råden på grund av tidsbrist och utebliven feedback istället riskerar att rinna ut i sanden. Det 

visar sig också att några få förskollärare vill ha en tätare feedback på hur de ska ta sig vidare 

från rådet till processen framåt. För att i nästa steg implementera råden vidare i arbetslaget och 

verksamheten. 
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Då gör man det i början och så tycker man att nu funkar det här bra. Då behöver man 

kanske något nytt. Då kommer det inget nytt och då går vi ut istället och gör något 

annat istället. (Förskollärare F)  
 

Flertalet av förskollärarna tycker att det är av vikt att alla i arbetslaget får höra all information 

samtidigt och att minska den enskilda handledningen och den enskilda reflektionen med 

specialpedagogen. Detta för att tiden att informera de andra i arbetslaget ofta inte finns eller 

glöms bort samt att kravet på den enskilda pedagogen blir för stort och för ansvarstyngt.  

 

Och då har den ju fått tagit en pedagog undan och det har ju inte varit så där jätteroligt. 

För då känner man ju att då blir det ju väldigt stort lass på den som får informationen... 

(Förskollärare F) 
 

Andra uttrycker istället att de känner att de inom arbetslaget kan hantera mycket men istället 

söker råd gällande specifika situationer. Det framkommer också att i de arbetslag som låter 

råden bli en dialog mellan arbetslaget och specialpedagogen har lättare att ta till sig dessa och 

arbeta utifrån dem, för att sedan genomföra det som blivit överenskommet. Några av 

förskollärarna säger att det kanske är enklare för de arbetslag som arbetat länge tillsammans att 

på egen hand arbeta vidare utifrån specialpedagogens råd. De framhåller att tryggheten till 

varandra och att de arbetat så lång tid tillsammans bidragit till en trygghet i arbetslaget samt 

gett dem en samsyn kring uppdraget. 

 

Vi behöver ju inte stärkas i våran trygghet i våran grupp utan vi behöver mer ha, hur 

löser vi det här problemet just nu i de här situationerna… (Förskollärare C)  
 ...jag tar ju till mig råden och testar dem, diskuterar det i arbetslaget… om det 

fungerar så kan man ju ge de signalerna tillbaka till specialpedagogen, gör det inte 

det, nej det här funkar inte då vill man ju liksom komma vidare i något annat. 

(Förskollärare G) 
Eller så får man ju diskutera i arbetslaget hur man går vidare. Vi har ju jobbat så länge 

ihop nu, så vi har en väldigt bra grund att stå på… (Förskollärare G)  
 

Grunden arbetslaget har att stå på poängteras genom intervjuerna och anses av förskollärarna 

ha betydelse för hur råd tas emot samt hur prioriterad tiden och reflektioner i arbetslaget blir. 

Tryggheten förskolläraren har i sin yrkesroll samt tryggheten i arbetslaget betonas som viktigt. 

 

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras i relation till studiens syfte, frågeställningar, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi kommer att föra samman studiens 

bakgrund med resultatet av analysen ovan. Vi byter nu från att benämna respondenterna som 
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förskollärare på det sätt vi gjort i resultatet till att använda ordet pedagoger för att inkludera all 

personal på förskolan i vår diskussion. Avsnittet avslutas sedan med en metoddiskussion. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vad som förväntas av specialpedagogen för att arbeta 

som en kvalificerad samtalspartner samt att vi ville undersöka förskollärares olika erfarenheter 

och förväntningar av specialpedagogisk handledning. Rollen som specialpedagogisk 

handledare med uppdrag att verka som kvalificerad samtalspartner visar sig utifrån vår analys 

vara komplex. Vi har identifierat olika områden som utifrån empirin visat sig utgöra 

problemområden samt att vi har utvecklat en modell för hur specialpedagogen ska kunna arbeta 

förebyggande. I det förebyggande arbetet har det visat sig vara viktigt för förskollärarna att få 

stöttning i sin yrkesroll, att ha trygghet i sitt arbetslag för att på detta sätt kunna reflektera kring 

råd och omsätta dessa i sin verksamhet.  

 

7.1.1 Den specialpedagogiska handledningstriangeln 

För att lättare kunna diskutera vårt resultat har vi fritt utifrån Fife et al. (2014) samt Watkins 

(2017) pyramider skapat en modell, den specialpedagogiska handledningstriangeln, för att 

tydliggöra strategier i specialpedagogisk handledning. Artiklarna ovan handlar om terapeutens 

roll men vi översätter terapihandledare till handledare och ser tydliga gemensamma drag. Fife 

et al. (2014) samt Watkins (2017) åskådliggör strategier för den som har en handledande 

funktion, genom vår empiri kan vi se att strategierna för handledare i författarnas material 

framkommer som förväntningar i vår empiri och på detta sättet stärker det tillförlitligheten till 

vår empiri. I denna studie har vi uppmärksammat att den specialpedagogiska handledningens 

rådgivande samtal ofta tenderar att rinna ut i sanden. Utifrån empirin framkommer att när 

pedagogerna inte känner trygghet i sitt arbetslag eller får den stöttning de behöver i sin yrkesroll 

ger inte handledningen den effekt och det genomslag det var tänkt ute i verksamheten. Vår 

specialpedagogiska handledningstriangel kan skapa förutsättningar för att pedagoger ute på 

förskolorna ska kunna ta till sig och använda sig av den specialpedagogiska handledningen 

praktiskt i sitt yrkesutövande. Detta hoppas vi i slutändan kommer gynna barnen ute på 

förskolorna och bli en del av ett förebyggande förändringsarbete i syfte att kvalitetssäkra 

förskolans verksamhet.  
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Enligt Sundqvist (2018) finns stora variationer vad det gäller den specialpedagogiska 

utbildningens innehåll kring handledning. Detta framkommer även i Takala et al. (2015) studie 

där många studenter önskar verktyg inom bl.a. konsultation och ledarskap. Bladini (2004) 

beskriver att det handledande samtalet för många är förknippat med osäkerhet. Von Ahlefeld 

Nisser (2009) framhäver betydelsen av en tydliggörande definition av professionella samtal. 

Genom vår handledningstriangel hoppas vi kunna skapa en struktur och tydlighet för den 

specialpedagogiska handledningen. Ser man till handledningstriangeln är naturligtvis modeller 

och tekniker viktiga, men det kanske oftast inte beror på dessa om pedagogerna inte kan omsätta 

strategierna i praktiken. Utifrån empirin framträder tryggheten i yrkesrollen och arbetslaget som 

grundläggande, annars har strategierna har ingenstans att landa, pedagogerna saknar ibland 

verktyg som behövs för att befästa strategierna. Har inte pedagogerna någon trygg bas att bygga 

dessa strategier på rinner råden ut i sanden. Om problem finns på en nivå i triangeln, finns 

lösningen oftast i nivån under. Specialpedagogen behöver fundera kring frågor som, hur 

fungerar egentligen gruppen och hur är mitt förhållande till pedagogerna osv. Fife et al. (2014) 

skriver att de relationella färdigheterna och förståelsen för pedagogerna är viktigare än modeller 

och tekniker. Specialpedagogens förhållningssätt, tillgängligheten och pedagogernas möjlighet 

att få ta upp funderingar och tankar samt att skapa en relation till specialpedagogen spelar en 

allt viktigare roll enligt vår empiri.  

 

Vi skapade vår triangel både utifrån relationernas vikt och pedagogiken i lärandet, vår empiri. 

Detta resulterade i en triangel i fyra nivåer med syfte att göra den specialpedagogiska 

handledningen tydligare och för att synliggöra effekten av handledning. För att på ett 

lättillgängligt sätt kunna påvisa detta framkom fyra nivåer vilka bygger på varandra, triangelns 

bas krävs för att kunna ta sig vidare. Basen utgör grunden och är en förutsättning för att kunna 

komma vidare, för att nå hela vägen upp krävs att alla nivåer är uppfyllda. Alla nivåer i triangeln 

är lika viktiga, men basens trygghet, både tryggheten i yrkesrollen och i arbetslaget utgör den 

övervägande delen. Utan tryggheten kan inte de andra nivåerna ge effekt. När man nått högst 

upp i triangeln kan man dra nytta av nivåerna under vilket möjliggör den specialpedagogiska 

handledningen. Vår modell kan användas för att kartlägga specialpedagogisk handledning och 

förstå varför man kanske inte kommer framåt i handledningen. Specialpedagogen kan då gå 

nedåt i triangeln för att se vart pedagogerna befinner sig. Effekten för varje nivå av triangeln 

beror på nivån under. Detta betyder att förändringar i triangelns bas kommer att påverka 

förändringarna i nivåerna högre upp i triangeln medan motsatsen inte nödvändigtvis är sann, på 

samma sätt som Fife et al. (2014) skriver sker i deras pyramid. 
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Figur 1: Den Specialpedagogiska handledningstriangeln. 

7.1.1.1 Nivå 1, Trygg i yrkesrollen 

På nivå 1 framkommer det i intervjuerna att samtliga respondenter efterfrågar stöd i arbetet och 

stöd i att man tänker “rätt”. Pedagogerna behöver vägledning, någon att bolla idéer med och 

känna att de blir tagna på allvar. De behöver få beröm, känna sig sedda och bekräftade i sin 

yrkesroll av specialpedagogen. Detta för att motverka pedagogernas känsla av utsatthet och 

ensamhet. Något som också framkom i empirin var förskollärarnas behov av att ha någon som 

lyssnar, är inkännande och som kan vara närvarande och ge en personlig kontakt samt få 

pedagogerna att känna att de inte är ensamma i yrkesrollen.  

 

Att delta i enskild handledning och få råd från specialpedagogen angående ett enskilt barn 

kunde upplevas svårt. Förskollärarna kände att det blev ett för stort lass att ensam få den 

information och de råd som skulle kunna tänkas komma fram. Specialpedagogen behöver därför 

finnas tillgänglig, vara där i det personliga mötet, vara inlyssnande, vägleda, se pedagogen, 

berömma och stärka dem i sin yrkesroll vilket utgör basen i vår triangel och en förutsättning för 

att känna trygghet i sin yrkesroll.  

 

7.1.1.2 Nivå 2, Trygg i arbetslaget 

På nivå 2 säger förskollärarna att för att finna trygghet i sitt arbetslag behöver de stöd av 

specialpedagogen. Pedagogerna behöver stöd från specialpedagogen genom att ha någon att 

bolla tankar och funderingar med, i att de “tänker rätt” samt att reflektera kring verksamheten. 
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De förskollärare som befann sig i arbetslag där det inte fanns en trygghet, framåtanda och ett 

driv rann råden ofta ut i sanden, även då det kunde varit de själva som bett om råd. Kände 

pedagogerna sig trygga i sitt arbetslag kunde de istället ta till sig råden och tillsammans i 

arbetslaget göra om dem till sina egna, då kunde de dra nytta av varandras kompetenser och 

tillsammans nå framåt i sitt arbete. För att pedagogerna ska kunna och vara mottagliga för 

förändringar samt vilja omsätta de råd, tankar och funderingar som uppkommit genom det 

reflekterande samtalet märkte vi tydligt i empirin att de behövde ha en trygghet i arbetslaget 

som grund. Utan tryggheten i nivå 1 och 2 i den specialpedagogiska handledningstriangeln 

kommer inte pedagogerna eller specialpedagogerna ute på förskolorna att kunna genomföra sitt 

uppdrag i verksamheten.  

 

7.1.1.3 Nivå 3, Råd och reflektion 

Först i nivå 3 anser vi att arbetslaget kan ta till sig av råd och reflektera tillsammans på djupet 

i samtalen. Pedagogerna på denna nivå klarar efter handledning med specialpedagogen att vrida 

och vända på råd, de prövar, testar och diskuterar råden vidare själva i arbetslaget. De signalerar 

sedan tillbaka till specialpedagogen om interventionen fungerar eller inte. Genom det 

reflekterande samtalet klarar pedagogerna att göra om råden till sina egna vilket leder till att 

perspektiven vidgas och kompetensen höjs i arbetslaget. Detta innebär att specialpedagogens 

modeller och tekniker för rådgivning och reflekterande samtal inte är det enda som behövs utan 

att den mänskliga samvaron och tryggheten som vi människor behöver är av vikt. Detta behöver 

ligga som grund för att kunna tillgodogöra sig och ta till sig av råden och samtalet. Det är först 

i nivå 3 som specialpedagogen och pedagogerna på riktigt blir jämlikar, detta sker följaktligen 

när de kan se varandra som experter inom sina olika områden och kunna ge och ta av varandra 

då kan de tillsammans kan genomföra förändring. 

 

7.1.1.4 Nivå 4, Genomförande 

I det sista steget, nivå 4, går pedagogerna från teori till praktik, här skapas lärandet och här blir 

det rådgivande och reflekterande arbetssättet till gagn för barnen. Högst upp i triangeln får man 

skörda från basen, här kommer råden specialpedagogen kan ge och de perspektivvidgande 

samtalen till sin rätt, när pedagogerna själva kan omsätta råden i sin egen verksamhet. 

Pedagogerna kan sedan självständigt utifrån handledningen föra fram processen och ge barnen 

de bästa förutsättningarna för att lyckas i sin utveckling och sitt lärande. Först här verkar 

specialpedagogen som rådgivare i pedagogiska frågor samt en kvalificerad samtalspartner och 

arbetar då enligt oss som specialpedagogisk handledare. 
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7.1.2 Varför behövs en specialpedagogisk handledningstriangel 

Det som framkommit under intervjuerna är vikten av att känna trygghet i yrkesrollen och 

trygghet tillsammans i arbetslaget. Både förskollärare som är nya i sin roll och de som har 

arbetat länge uttrycker att de behöver specialpedagogens stöd för att känna trygghet. Fife et al. 

(2014) anser att handledarens sätt att vara, hur de ser på de arbetslagen och relationerna de får 

blir allt viktigare, alltså de personliga och känslomässiga erfarenheterna. Pettersson och Ström 

(2016) påpekar att stöd och bekräftelse också visar sig vara avgörande för pedagogernas 

välbefinnande. I likhet med det salutogena perspektivet som bygger på att pedagogerna får 

uppleva och uppfatta sig som kompetenta (Hwang & Nilsson, 2011). Vikten av att kunna bolla 

idéer med varandra, diskutera, strukturera och genomföra dessa och vägledas av en 

specialpedagog för att nå framåt i arbetet är viktigt för pedagogerna. Förskollärare med lång 

erfarenhet som poängterar att de kan sitt jobb och också nyexaminerade förskollärare visar 

osäkerhet kring strukturer och genomförandet av sitt uppdrag när de inte har det trygga 

arbetslaget bakom sig. Att känna sig ensam och osäker är också ord som kommer upp i 

intervjuerna därför behöver specialpedagogerna arbeta för att först stärka basen, yrkesrollen 

och arbetslaget. Detta genom att vara inlyssnande, ge vägledning, finnas tillgänglig, vara ett 

stöd, finnas för att bolla tankar och idéer med, berömma och stärka pedagogerna i deras 

yrkesroll.  

 

Genom den specialpedagogiska handledningen får pedagogerna avsatt tid och andrum för att 

hela arbetslaget ska få sätta sig tillsammans, diskutera, reflektera och fundera. Langelotz (2013) 

framhåller vikten av kontinuitet i handledningen vilket även är något som förskollärarna genom 

intervjuerna framhåller som viktigt och värdefullt för att handledningen ska ge förväntad effekt. 

Det krävs dock att förskolechefen ger arbetslaget tid och inser vikten av att handledningens 

främjande egenskaper. Både Sundqvist (2012), von Ahlefeld Nisser (2014) och Langelotz 

(2013) skriver om detta och vikten att få gehör från ledning/rektor för sitt uppdrag samt att de 

tydligt prioriterar och framhåller tid för handledningen. Detta framkommer även tydligt genom 

våra intervjuer. Flertalet av förskollärarna poängterar vikten av förskolechefens positiva 

inställning till handledning och tiden för denna. Under handledningen får pedagogerna 

möjlighet att vrida och vända på frågor och funderingar som uppkommit i vardagen där 

specialpedagogen fungerar som en moderator eller samtalsledare så att samtalet flyter på, samt 

att man håller sig till ämnet och att allas röst får bli hörd. Lauvås och Handal (2015) framhåller 

specialpedagogens roll som moderator och samtalsledare med en viktig roll att ställa 

perspektivvidgande frågor. Vidare skriver de att det är av vikt att pedagogerna får pröva sina 
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idéer och tankar i syfte att höja kompetensen hos hela arbetslaget (Lauvås & Handal, 2015). I 

denna kontext anser vi att specialpedagogen använder rollen som moderator och samtalsledare 

som en del av handledningen. Specialpedagogens handledning blir på så vis ett förebyggande 

arbete som syftar till att pedagogerna kompetensutvecklas vilket bidrar till en kvalitetshöjning 

verksamheten (von Ahlefeld Nisser, 2014). Handledningen handlar om att vidga lärarnas 

perspektiv och kunna ta någon annans perspektiv skriver Bladini (2004; 2011). Säljö (2015) 

skriver att i det sociokulturella perspektivet är språket ett av de viktigaste redskapen, 

verbaliserandet sker mellan människor i interaktion och kommunikation. Att vända och vrida 

på perspektiv i samspel med andra ses som grunden för kunskapsutbildning (Säljö, 2015). 

 

Genom empirin märkte vi att samtliga förskollärare efterfrågar råd och reflekterande samtal, 

men alla klarade inte av att omsätta råden i praktiken och göra dessa till sina egna. På grund av 

det rann råden ut i sanden, detta visade sig ske när pedagogerna inte kände att de fick den 

stöttning de behöver i sin yrkesroll. Råden ledde aldrig till den förändring eller det mål som var 

tänkt. Vi uppmärksammade att förskollärarna ville att specialpedagogen skulle komma med tips 

och råd, tipsen ansågs som valbara och lättvindiga att göra lite som man ville med. Råden 

däremot uppfattades mer som krav och därmed förändrades maktbalansen och pedagogernas 

inställning, samt att råden blev en direkt order och inte kunde förändras eller förhandlas. Vi 

märkte också att de arbetslag som faktiskt klarade av att omsätta dessa råd i praktiken var de 

som arbetade i ett tryggt arbetslag. Här tog man inte bara råden bokstavligt utan diskuterade 

kring dem och omsatte dem sedan i sin verksamhet, först då blev specialpedagogens råd till ett 

arbetsmaterial och kunde användas i verksamheten. Både Bladini (2004) och Handal och 

Lauvås (2015) beskriver hur specialpedagogen genom rådgivning och reflektion kan ge 

pedagogerna verktyg för att på sikt kunna arbeta mer självständigt. Maktobalansen som kan 

uppstå i både de rådgivande samtalen och i reflektionen är något Hammarström-Lewenhagen 

och Ekström (1999) skriver kan uppstå vid bl.a. grupphandledning. Handledningen är från 

början ojämlik men författarna betonar vikten i att behandla alla likvärdigt. 

  

Genom intervjuerna framgår att förskollärarna efterfrågar specialpedagogens expertis, Bladini 

(2004) skriver att pedagogerna förväntar sig att specialpedagogen ska komma som en expert 

och lösa de problem pedagogerna har. Dock poängterar Rosen-Webb (2011) att 

specialpedagogernas yrkesstatus inte ger dem något sådant mandat och Bladini (2004) skriver 

att specialpedagogerna inte har inflytande över resurser. Vi uppmärksammar att det kan bli ett 

problem när specialpedagogen förväntas vara en expert till viss del, komma med råd och tips, 
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inte har mandat eller inflytande över resurser men samtidigt vara en jämlik och en i arbetslaget. 

Specialpedagogen sitter på olika roller enligt dessa resonemang, både i rollen som expert där 

hen förväntas besitta stor kunskap, samt i handledning och samtal vara en jämlik. Otydligheten 

i uppdraget och otydliga arbetsbeskrivningar kan även leda till en viss osäkerhet kring vad 

pedagoger kan förvänta sig av specialpedagogen och vad specialpedagogen i sin tur kan 

förvänta sig av pedagogerna. Säljö (2015) beskriver det sociokulturella perspektivet och skriver 

att lärandet bygger på att vi lär genom interaktion med den mer kunnige, låter man sig också 

inspireras av Sundqvist (2012) idé om det samarbetande handledningssamtal där lärandet 

ligger i att lära av varandra så kompletterar pedagoger och specialpedagoger istället varandra 

tack vare sina olika kompetenser och relationen blir mer symmetrisk. När specialpedagogen 

förskjuter fokus från individen, både barnet och pedagogen, genom att ställa frågor som vidgar 

perspektiv blir istället miljön och kontexten i fokus. Författaren skriver att pedagogerna då kan 

se problem ur nya infallsvinklar. I en relationell handledning tonas specialpedagogens 

expertroll ned och den reflekterande handledningen blir istället ledande (Sundqvist, 2012). 

Genom att vrida och vända på problemen och att samspela med andra samt använda språket 

som redskap, växer kunskapen fram i likhet med de sociokulturella tankarna (Säljö, 2015). 

Bygger man på det positiva som kommer fram ur handledningen blir förutsättningarna mer 

positiva och man bygger på det som fungerar i kontexten som är en av utgångspunkterna i det 

salutogena perspektivet. Langelotz (2013) framhåller även vikten av att pedagoger i det 

reflekterande samtalet ges möjlighet att lära av varandra och därigenom utveckla professionen 

tillsammans. Detta genererar kreativa lösningar och allas kunskaper ses som värdefulla och 

detta har visat sig vara framträdande faktorer (Sundqvist et al., 2014). Det leder till att alla som 

deltar i handledningen har värdefull expertis och kompletterar varandra, den gemensamma 

reflektionen kring kontexten leder till att relationen kan bli mer symmetrisk (Sundqvist, 2012). 

Genom att kunna reflektera över de råd specialpedagogen ger blir inte råden på samma sätt 

direkt rådgivande utan en naturlig del av det reflekterande samtalet. Våra uppfattningar är att 

det som dominerat de handledande samtalen främst varit det rådgivande perspektivet. Genom 

att låta de rådgivande handledningssamtalen bli reflekterande blir specialpedagogen därmed en 

kvalificerad samtalspartner. Von Ahlefeld Nisser (2009) poängterar också att om man låter alla 

komma till tals och få tillfälle att föra fram olika argument kan samtalet bli mer jämlikt.  

 

Utifrån empirin och tidigare forskning skapades vår specialpedagogiska handledningstriangel 

och med hjälp av denna anser vi att specialpedagogen får ett verktyg att upptäcka situationer 

där handledningen inte leder framåt. Den specialpedagogiska handledningstriangeln kan därför 
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ses som en modell för specialpedagogen, där pedagogers förväntningar och erfarenheten utgör 

grunden och specialpedagogens kompetens tillsammans bildar lärande som gynnar förskolans 

verksamhet. Genom vår studie kan vi dra slutsatsen att pedagogerna behöver känna trygghet i 

yrkesrollen samt att tryggheten i arbetslaget är av största vikt. Detta för att de ska kunna 

tillgodogöra sig och omsätta kunskap och strategier för att utveckla verksamheten. Pedagogerna 

behöver både ges tid och möjlighet att få reflektera kring problem. De behöver kontinuerlig 

handledning i grupp för att stärka sin yrkesroll och varandra och utifrån ett relationellt 

förhållningssätt bör man enligt Persson (2013) arbeta med långsiktiga mål. Detta tror vi kan 

bidra till att handledningen kan ge goda resultat. För att pedagogerna ska kunna våga omsätta 

den kunskap och det lärande som den specialpedagogiska handledningen kan bidra till i 

pedagogernas yrkespraktik. 

 

7.2 Metoddiskussion  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring de val vi gjort gällande den metod vi kom att 

använda oss av. Bryman (2011) beskriver olika former av intervjuer. Strukturerade intervjuer 

är vanliga inom den kvantitativa forskningen medan semistrukturerade-, ostrukturerade- och 

fokusgruppsintervjuer är mer vanliga inom den kvalitativa forskningen. Vid en 

fokusgruppsintervju får respondenterna i grupp diskutera frågor tillsammans utifrån givna 

frågeställningar (Bryman, 2011). Detta hade kunnat användas i vår studie, men vi var mer 

intresserade av respondenternas individuella erfarenheter av handledning och vi ville inte att de 

skulle påverka varandra vilket hade kunnat ske i fokusgruppsintervjuer. Strukturerad intervju 

hade dock inte passat vår frågeställning då den strukturerade intervjuns mål är att frågorna ska 

vara standardiserade och ofta slutna, där skillnaden mellan intervjuerna ska vara så små som 

möjligt (Bryman, 2011). Det hade inte gett oss den fördjupade förståelse för specialpedagogisk 

handledning som vi var ute efter och förskollärarnas erfarenheter av den. Bryman (2011) skriver 

att genom att använda sig av kvantitativ metod och samla in numeriska data, mätbara data 

genom t.ex. enkäter och på så vis få in flera svar, med en större kvantitet hade vi kunnat våga 

oss på en annan generalisering och ett mätbart resultat. Vi hade dock missat det 

mellanmänskliga mötet och att få ställa de djupare frågorna och följdfrågorna (Bryman, 2011).  

 

En annan svårighet vi kan urskilja i vår studie kan vara att vi valde att intervjua förskollärare 

som får tolka och beskriva den handledning som sker och berätta om sina erfarenheter och 

förväntningar kring handledning. Pedagogerna väljer utifrån sin situation, sina ord och sina 
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tankar och vi genom vår erfarenhet och kompetens tolkar sedan dessa erfarenheter. Urvalet till 

vår studie gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Vi tror att många skulle känna igen sig i 

respondenternas beskrivning av förväntningar och erfarenheter av specialpedagogisk 

handledning och på detta sätt kan resultatet till viss del anses vara generaliserbart, vilket 

Thornberg och Fejes (2015) lyfter fram. Vi gjorde nio intervjuer, hade fler intervjuer gjorts hade 

vår data blivit större men det gett oss mindre tid för analys och bearbetning, vilket vi anser är 

av stor vikt och vi är måna om att kvaliteten ska finnas genom hela arbetet (Thornberg & Fejes, 

2015). Hade vi haft längre tid och mer resurser hade det dock varit möjligt att göra fler intervjuer 

och framförallt djupare intervjuer, frågan kvarstår dock om resultatet blivit annorlunda. Vi tror 

att resultatet från denna studie kan ge en inblick och förståelse för ämnet och framhålla 

förskollärares förväntningar och erfarenheter av handledning. Urvalet bestod av endast kvinnor 

men vi ser inte att könsfördelningen för denna studie påverkar resultatet eftersom det är på detta 

sätt verksamheten i stort är uppbyggd.  

 

Patel och Davidson (2011) skriver att det är intervjun till gagn att intervjuaren har kunskap och 

är väl förberedd inför varje intervju, likaså att intervjuaren har kännedom om verksamhetens 

språkbruk och behärskar fackuttryck som kan tänkas förekomma. I och med att vi båda är 

verksamma inom förskolan sedan många år anser vi att vi dragit nytta av den kunskap vi har 

om fältet. Likaså det faktum att vi också är kvinnor, jämställda i position yrkesmässigt och av 

samma etnicitet som de vi intervjuade, åldersmässigt fanns en större variation. Som intervjuare 

hamnar man automatiskt i ett maktförhållande till respondenterna detta tillsammans med våra 

år inom förskolan gör att vi kan ha förutfattade meningar kring fenomen rörande förskolans 

verksamhet. Vi har försökt att distansera oss till detta och låtit respondenterna ta plats och 

genom öppna frågor och ett öppet sinne få så jämlika samtal som möjligt.  

 

7.3 Kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 

Vår studie bidrar till ett förtydligande kring specialpedagogens handledningsuppdrag. Vi 

kommer således fram till att de som har en längre sammanhållen ostörd tid för reflektion 

beskriver sig som sedda, bekräftade och förstådda i sin yrkesgärning, de tenderar att beskriva 

hela sin situation på ett mer positivt och tillfredsställt sätt. Denna grupp upplever 

specialpedagogen som tillgänglig och säger sig ha en närhet, en trygg relation samt stöd i att ta 

upp funderingar, tankar och verktyg för att arbeta förebyggande. Medan de som inte på samma 

sätt fått eller kunnat frigöra tid på detta sätt beskriver sig som stressade, otillfredsställda och 
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otillräckliga. Vägen till specialpedagogen känns då oklar och svår, pedagogerna vet inte riktigt 

vad de ska förvänta sig av specialpedagogen. Kunskapsbidraget blir således att vi fått en ökad 

kunskap kring vad pedagoger förväntar sig och vilka erfarenheter de har av specialpedagogisk 

handledning. Den specialpedagogiska handledningstriangeln kan fungera som en modell för 

specialpedagoger i deras handledande arbete. Specialpedagoger kan utifrån den 

specialpedagogiska handledningstriangeln, kartlägga på vilken nivå pedagoger befinner sig och 

vilket stöd de behöver. Specialpedagogens expertis och pedagogernas expertis bidrar 

tillsammans till lärande och kunskapsutveckling som gynnar hela förskolans verksamhet. 

 

För vidare forskning hade det varit intressant att studera hur vår specialpedagogiska 

handledningstriangel skulle uppfattas av andra specialpedagoger och därmed ge oss möjlighet 

att utveckla den vidare. I den fortsatta studien skulle man också kunna vidga vår studie till att 

omfatta förskollärare verksamma i fler kommuner och undersöka deras bild av 

specialpedagogisk handledning.  

 

I förhållande till tidigare forskning och vår empiri framkommer det att maktobalansen mellan 

specialpedagog och förskollärare ibland kan vara problematisk. Förskolläraren är mån om att 

slå vakt om sin expertis samtidigt som specialpedagogen med sin kunskap ibland kan komma 

att inkräkta i verksamheten. I reflekterande samtal som är ett vanligt förekommande arbetssätt 

i Sverige, riskerar specialpedagogen att endast bli en moderator och kunskapen hen besitter inte 

används, medan pedagogerna ska finna svaren själva. Ser man istället både pedagoger och 

specialpedagoger som experter inom sina olika områden öppnas möjligheter för att ta till vara 

både råd och reflektion. Det skulle vara intressant att forska vidare kring Sundqvist (2012) 

modell för samarbetande handledningssamtal där både specialpedagogen och pedagoger är 

aktiva i handledningssamtalen. Intressant hade också varit att forska vidare kring reflektionen 

och tid som ansetts vara så viktigt under så lång tid och att forskningen i så många år visat att 

arbetslagen drar nytta av tid för reflektion. Redan från Hammarström-Lewenhagen och Ekström 

(1999) samt Bladini (2004) har verksamheterna inte sett till att frigöra tillräckligt med tid för 

reflektion i arbetslagen. Frågan kring varför inte tiden för reflektion faktiskt prioriterats när 

forskningen tydligt visar nyttan av denna.  
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7.4 Avslutande reflektion 

Vi har under vår studie fått ta del av olika förskollärares förväntningar och erfarenheter kring 

specialpedagogisk handledning vilket varit mycket lärorikt, givande och intressant. Detta är 

kunskaper som vi i vår blivande yrkesroll kommer att ha stor nytta av. Rollen som 

specialpedagogisk handledare med uppdrag att verka som rådgivare i pedagogiska frågor samt 

som kvalificerad samtalspartner anser vi är komplex. Detta synliggörs genom vår empiri där 

förskollärarnas förväntningar och krav på specialpedagoger går från smått till stort med en 

önskan om ständig närvaro och tillgänglighet. Den tidigare forskningen, vår empiri och den 

modell vi själva skapat tror och hoppas vi kan bidra till att vi känner oss säkrare i vårt 

handledningsuppdrag och med en förhoppning om att andra kommer kunna dra nytta av vår 

studies resultat. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två blivande specialpedagoger som läser specialpedagogprogrammet vid Linköpings 

universitet. Vi är nu inne på sista terminen i utbildningen och ska då skriva vårt 

examensarbete. 

 

Syftet med studien är att undersöka vad som förväntas av specialpedagogen för att verka som 

kvalificerad samtalspartner i förskolan och undersöka förskollärares olika erfarenheter av 

specialpedagogisk handledning. Därför vill vi nu intervjua dig som har kunskap och 

erfarenheter som är värdefulla för oss och vår studie. Vid intervjutillfället kommer vi att delta 

båda två. Intervjun kommer att ta ungefär 30–45 min och kommer att spelas in för att sedan 

kunna återge era svar så korrekt som möjligt så att inga missförstånd uppstår. 

 

Vi har fått godkännande av förskolechef att komma ut till din arbetsplats för intervju när det 

passar verksamheten. Vi skulle uppskatta om du vill medverka på intervjun, men det är 

naturligtvis frivilligt. Allt i intervjun kommer att anonymiseras och skrivas fram så att 

enskilda personer inte kan identifieras och uppgifterna kommer bara användas i vårt 

arbete.  Om du ställer upp på intervjun kommer vi att ta kontakt och göra upp en tid för 

intervju i samråd med dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Eleanor Lundell och Frida Maxstad    

 

Önskar du ytterligare upplysning kring studien eller någonting är oklart, kontakta oss gärna. 

 

Eleanor Lundell       Frida Maxstad 

073- 6599073        070-3921264 

eleanor.lundell@gmail.com      frida.maxstad@gmail.com 

 

Våra handledare på Linköping universitet: 

Johan Näslund, johan.naslund@liu.se 

Ali Sarkohi, ali.sarkohi@liu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eleanor.lundell@gmail.com
mailto:frida.maxstad@gmail.com
mailto:johan.naslund@liu.se
mailto:ali.sarkohi@liu.se


43 
 

9.2 Bilaga 2 Intervjuguide  

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Vad tänker du ingår i begreppet handledning?  

• Har du fått specialpedagogisk handledning?  

 

Struktur 

 

• Har du fått handledning i grupp, enskilt eller på annat sätt?  

• Har handledningen varit inriktad mot enskilda barn, grupp eller organisation? 

• Har den specialpedagogiska handledningen varit återkommande?  

• Vem har tagit initiativet till handledningen? 

• Vem tar beslut om att handledningen ska äga rum? 

• Hur upplever du förskolechefens inställning till handledning? 

• Vad får ni för förutsättningar för att kunna delta i handledningen?   

  

De egna upplevelserna av handledningen 

 

• Kan du beskriva hur ett vanligt handledningstillfälle går till? 

• Vad anser du är syftet med handledningen?  

• Vad tycker du handledningen bidrar till?  

• Kan du berätta om positiva såväl negativa erfarenheter av handledningen och varför?  

• Vem/vilka anser du gynnas av handledning?  

• Vilken roll har handledaren under handledningen tycker du? 

• Hur ser relationen mellan dig och specialpedagogen ut i handledningssituationen?  

• Vad förväntar du dig att specialpedagogen kan bidra med under handledningen?  

• Hur förhåller du dig till att specialpedagogen ger råd i handledningen? 

• Hur förhåller du dig till att handledningens utgår från ett reflekterande samtal?  

• Hur förbereder du dig inför ett handledningstillfälle? 

• På vilket sätt följs handledningen upp i arbetslaget?  

• Hur skulle du önska att handledningen gick till? 
 


