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Ett examensarbete om verksamma pedagogers syn på pedagogisk handledning i förskolan. 
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fenomenet pedagogisk handledning. 
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1. Inledning 
”Nyfikna blickar kastas genom fönstret. Varför sitter dom där och pratar med henne? Är de osams? 

Har det hänt något? 

Frågorna och funderingarna är många när vi kommer ut ur rummet... 

Tanken på att vi sitter där och har handledning för att diskutera pedagogiska frågor (och 

dilemman) för att kunna förhöja kvaliteten på vår verksamhet, verkar inte ha slagit dem”. 

Händelsen ovan är egenupplevd och det är den som väckt mitt intresse och styrt mitt val av ämne i 

detta arbete. Det här arbetet är mitt examensarbete på specialpedagogutbildningen. Jag har valt 

ämnet pedagogisk handledning i förskolan av flera orsaker: 

(a) för att det intresserar mig att lyfta pedagogiska frågor i ett samtal. 

(b) för att handleda kommer att vara en del av min kommande yrkesprofession. 

Arbetet kommer att ge mig ytterligare möjlighet till fördjupning inom ämnet. En annan orsak till 

ämnesvalet är, enligt min erfarenhet, att det inte är så vanligt inom förskolans värld med pedagogisk 

handledning. Jag har också fått erfara en del negativa åsikter från kollegor om pedagogisk 

handledning när det har förekommit. Jag undrar vad det kan bero på: okunskap, rädsla?! 

Persson (2007) menar att det är viktigt med den specialpedagogiska kompetensen i de ordinarie 

arbetslagen och inom verksamhetens arbete. Det är också viktigt att den specialpedagogiska 

kompetensen får större plats än vad den har idag. Likväl som den specialpedagogiska kunskapen 

kan användas till att hjälpa en specifik individ, är det precis lika viktigt att använda sig av den 

specialpedagogiska kunskapen för att få en hög kvalitet i undervisnings- och lärandemiljöerna. 

I SFS (2007:638) står det att som färdig specialpedagog ska man ha och visa fördjupad förmåga att 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare. Skollagen (2010:800) tar upp att ansvarig 

huvudman ska se till att personalen vid enheten ska ges möjlighet till kompetensutveckling.  Detta 

stämmer med Läroplan för förskolan Lpfö-98 och förskolechefen ska se till att de anställda 

kontinuerligt får den kompetensutveckling som behövs, samt att pedagogerna systematiskt och 

kontinuerligt ska planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. 

En fundering är att om den pedagogiska handledningen används i förebyggande syfte för att säkra 

och förhöja kvalitén inom förskolans verksamhet så bedrivs genom detta en kontinuerlig 

kompetensutvecklingsprocess av förskolläraren och då blir den pedagogiska kompetensen förhöjd i 

verksamheten. 
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1.1 Syfte 
Detta arbete kommer att belysa ämnet handledning i stort för att ge en bakgrund och förståelse för 

vad innebörden kan vara. Jag kommer även att ta upp fenomenet pedagogisk handledning och vad 

det kan innebära för individen, gruppen och verksamheten. I min studie vill jag lyfta ämnet 

pedagogisk handledning från två perspektiv: från förskollärarens perspektiv och från 

specialpedagogens perspektiv. 

Syftet med arbetet är att ge en inblick i pedagogers uppfattningar om pedagogisk handledning samt 

få en indikation på om och i så fall hur förskollärarens uppfattningar liknar eller skiljer sig från 

specialpedagogens uppfattningar i frågan om fenomenet pedagogisk handledning. 

1.2 Frågeställningar 
 vad är förskollärarens och specialpedagogens uppfattningar om pedagogisk handledning? 

 vilka likheter och skillnader finns mellan professionernas uppfattningar inom fenomenet 

pedagogisk handledning? 

2. Tidigare forskning 
Denna del kommer att ge en bakgrund och förståelse kring fenomenet handledning och olika 

begrepp samt funktioner runt omkring fenomenet. Det kommer även belysa det specialpedagogiska 

perspektivet samt förskollärarperspektivet inom förskolan. 

2.1 Bakgrund 
Handledning är en relation mellan två eller flera individer. Tanken med handledning är att ge en 

förståelse för både sina egna och andra individers reaktioner samt agerande. I handlednings-

samtalet ges möjlighet till reflektion över det egna förhållningssättet i olika situationer men är även 

till för att ge kunskap och erfarenhet om hur det går att hantera olika uppkomna situationer. Det ges 

också möjlighet till att observera sig själv och genom det ges tillfälle att kunna analysera det egna 

handlandet i olika situationer (Birnik, 2010). 

En avgörande fråga i vad handledning innebär är givetvis vad tanken med själva handledningen ska 

vara, det vill säga vem är det som ska handledas och vad är det som ska handledas. Det är viktigt att  

få klarhet i detta så det inte uppstår missförstånd hos varken handledaren eller den/de handledda i 

vad handledningen ska omfatta (Birnik, 2010). 

Birnik (2010) anser att begreppet handledning blivit ett övergripande ”inne-ord” för andra begrepp 

som har mer passande namn, så som (a) coachning, (b) konsultation, (c) rådgivning, 

(d) undervisning, (e) pedagogisk handledning. 
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Nedan görs ett försök till att skilja olika begrepp åt: 

Coachning 

I coachning arbetas det mot fasta mål. En coach är väldigt aktiv i sin roll och dennas uppgift är att 

uppmuntra samt stödja individen. En stor skillnad på handledning och coachning är att handledaren 

har en mycket mer avvaktande roll än coachen. Handledaren ger klienten mer utrymme till att vara 

den framträdande parten. Handledningen har inte så tydligt utsatta resultat och mål för processen 

som coachning har. Fokuseringen i handledningen ligger mer på att den handledda ska nå en 

fördjupad insikt, dock är det ändå viktigt att mål formuleras efterhand i handledningsprocessen 

(Birnik, 2010 & Selander & Selander, 2007). 

Konsultation 

En konsults uppgift är att komma med idéer och förslag till verksamheten. Till formen är 

konsultation mindre regelbunden än vad handledning är. I en konsultation är båda parter experter 

inom sitt område, konsulten och konsultanden är jämlikar. En konsultation kännetecknas av ett 

samarbete och rådgivning, som antingen godtas eller avfärdas. Olikheten i konsultation och 

handledning är att konsultation används när en färdig yrkesidentitet redan finns. Handledning i sin 

tur kan belysa hur klienten som person fungerar i yrkesrollen när den håller på att etableras (Birnik, 

2010 & Selander & Selander, 2007). 

Rådgivning 

Är vad namnet säger, rådgivning. Råd ges för hur man kan uppträda i olika situationer eller 

händelser. Rådgivaren är den mest aktiva parten till skillnad mot handledaren som låter den 

handledda ta störst plats (Birnik, 2010). 

Undervisning 

Är mer än vad handledningen erbjuder. I undervisning ingår bland annat föreläsningar och prov och 

relationen mellan parterna är inte lika tätt som i handledning. I undervisning gäller det att som 

lärare förmedla kunskaper till eleven så att denna kan tillämpa dessa för egen del. Undervisning 

syftar inte till kollegiala förhållanden utan till lärare-elev och det är kunskapsinnehåll och 

färdighetsträning som står i fokus. I handledningssituationen är tanken att klienten ska praktisera 

sina kunskaper och komplettera eventuella brister (Birnik, 2010 & Salander & Salander, 2007). 
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Pedagogisk handledning 

I pedagogisk handledning har handledaren inte en så kallad traditionell lärarroll där denna lär upp 

klienten. Handledning i den pedagogiska andan handlar om att klienten redan har kunskapen och i 

samtalet lyfter upp verkliga situationer och problem. I en handledningsprocess har både 

handledaren och klienten ansvar för samtalets form och innehåll. Handledarens ansvar är dock lite 

annorlunda än den som blir handledd, handledaren ska se till att hålla fokus i samtalet samt 

underlätta för den handledda så att denna kommer vidare i sin process och tanke (Birnik, 2010 & 

Salander & Salander, 2007). 

En annan typ av handledning är ”debriefing” som i större utsträckning bygger på känslor och 

relationer som kan uppkomma vid exempelvis ett trauma. Det finns alltså flera olika typer av 

handledning (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). 

Birnik (2010) menar att det inte finns något förhållningssätt som är bättre än något annat. Varje 

form lämpar sig för olika tillfällen och situationer. 

2.2 Innebörden av handledning 
Handledning ska erbjuda möjligheter till reflektion och bearbetning av yrkesmässiga erfarenheter. 

Något som är utmärkande är att handledningen ska bidra till integrering av teori och praktik. 

Målsättningen för handledningen är varierad utifrån var den kommer in i klientens professionella 

utveckling. På grundläggande nivå är handledningen inriktad på att ge klienten en yrkesidentitet och 

på efter- och vidareutbildningsnivå verkar handledningen för en mer fördjupad kompetens samtidigt 

som verksamheten säkras och utvecklas kvalitetsmässigt (Boethius & Ögren, 2003). 

Handledning är ett forum för att integrera teori, praktik och erfarenheter i yrkesrollen och att ha 

kontinuerlig tillgång till handledning har visat sig vara en avgörande faktor för vidareutveckling och 

fördjupning. Klienten ges möjlighet att skilja på vad som är ett professionellt och ett personligt plan 

och ge perspektiv på det utförda arbetet, vilket är en nödvändighet för att behålla en hög kvalitet i 

arbetet. Handledning fyller även funktionen som mental avlastning i många yrken, som vård- och 

omsorg samt barnomsorg, där det råder tystnadsplikt. Genom att ha kontinuerlig handledning ges 

möjlighet till att diskutera och reflektera över händelser på ett etiskt korrekt sätt och risken för att 

någon pratar på sidan om och risken för att känsligt material läcker ut minskar. Tanken med 

handledning är att öka den professionella kompetensen och hand i hand med detta kommer 

exempelvis inom barnomsorgen barnets välbefinnande och utveckling i fokus (Boethius & Ögren, 

2012). Handledning finns och används idag på många olika sätt och med olika syften. Gemensamt 

för handledningens olika forum är att det sker i mötet mellan människor och dessa möten sker både 

inom utbildningsområdet och i det fortsatta arbetslivet (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). 
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Handledning av yrkesverksamma med inriktning mot en ökad professionalitet är ett växande 

område i utbildningssammanhang. Inom yrkesgrupper där man arbetar nära och med andra 

människor exempelvis inom vård och behandling ses handledning som en nödvändighet och 

förutsättning för att kunna utvecklas och tillhandahålla en hög professionell nivå på arbetet. Inom 

yrkesgrupper där arbetet är av en mer undervisande karaktär finns tyvärr inte möjlighet till 

handledning lika lättillgänglig och självklar och mestadels används handledningen för att försöka 

lösa problem i arbetsgruppen, eller att diskutera svårigheter kring en viss situation eller runt ett visst 

barn. Handledningen har då trots mindre tillgänglighet ett liknande syfte som inom vård och 

omsorg. Tanken är att träffas med kollegor i ett speciellt forum, där man återger och reflekterar över 

händelser från vardagen. I mötet med handledaren ska man kunna få professionell hjälp att 

utvecklas samt att kunna hantera det aktuella problemet (Lendahls Rosendahl & Rönnermann, 

2002). 

Enligt Lendahls Rosendahl & Rönnermann (2002) är handledning vanligast inom vårdande eller 

behandlande yrkeskategorier och i dessa yrken är handledning en del av den yrkesmässiga 

utvecklingen. Under 1990-talet har ytterligare en yrkesgrupp tillkommit där handledning används 

för professionell utveckling och denna yrkesgrupp hör samman med undervisning: pedagoger i 

förskola och skola. Det ökade intresset för handledning av undervisande pedagoger beror bland 

annat på den skolreform som genomfördes under 1990-talet i Sverige då bland annat 

kompetensutvecklingen av pedagogerna lades direkt till lokalnivå. Pedagogisk handledning har 

därefter uppmärksammats och används som en del av pedagogernas kompetensutveckling 

(Lendahls Rosendahl & Rönnermann, 2002). 

Bladini (2004) menar att ett gemensamt syfte för all handledning är att deltagarna erbjuds möjlighet 

till lärande och utveckling. Handledning är ett steg i den professionella utvecklingen och 

handledning för yrkesverksamma ska bidra till kompetensutveckling men den ska även bidra till att 

kvaliteten på det pedagogiska arbetet ska bli god. Sandberg (2013) anser genom studier att 

pedagogerna i förskolan är osäkra på om det pedagogiska arbetet som de tillämpar för barn i behov 

av särskilt stöd är det rätta. Detta gör det svårt att möta den enskilda individens behov då det inte 

finns en specifik metod att använda för alla barn i behov av särskilt stöd. För att kunna möta den 

enskilda individen krävs att pedagogerna studerar barnets styrkor och svagheter, samt funderar över 

vad som är utvecklingsfrämjande för just detta barn. I studierna visar det att pedagogerna mycket 

sällan nämner kartläggning som en nödvändighet för att kunna tillmötesgå ett barns behov. Däremot 

vill pedagogerna ha bekräftelse genom samtal/handledning att deras arbete är korrekt. 
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Sandberg (2013) menar att tidigare forskning visar att förskollärarens yrkesprofession utvecklas 

genom att de reflekterar över sin praktik och utbildning för att sedan kunna förena teori och praktik. 

Det är när pedagogerna behöver förståelse för att kunna hantera ett problem eller en situation som 

en reflektionsprocess startar. Detta betyder i förlängningen att reflektionen blir ett verktyg i 

lärandeprocessen och pedagogerna kan i det läget nå en metareflektionsnivå, även nämnt som 

”reflection in action”. Det är viktigt att pedagogerna diskuterar och reflekterar samt delar med sig 

av erfarenheter till kollegor. De bör även ha ett kritiskt granskande av det egna arbetssättet samt 

kontinuerlig fortbildning för att kunna utföra ett bra pedagogiskt arbete. Dock menar Sandberg 

(2013) att kompetensutveckling är en bristfällig faktor inom förskoleverksamheten. Pedagogerna 

som medverkar i författarens studier menar att handledning är en mycket viktig del i arbetet. 

Undersökningen visar också att handledningen från ett stödteam och samarbetet med habiliteringen 

kunde vara tätare inom förskoleverksamheten. För att säkra kvalitén inom förskolan krävs både 

handledning och kontinuerlig kompetensutveckling hos pedagogerna. Kontinuerlig 

kompetensutveckling är viktigt ur flera aspekter, dels för att hålla pedagogerna uppdaterade inom 

den senaste forskningen, dels att pedagogerna ges möjligheten att få reflektera över den egna 

pedagogiska verksamheten. Sandberg (2013) anser att kompetensutveckling ger ett indirekt stöd till 

alla barn i verksamheten och genom att allmänt höja pedagogernas kompetens kring bland annat 

barn i behov av särskilt stöd, ökar möjligheten för att varje enskild individ ska få just den hjälp som 

den behöver. 

Holmberg (2001) beskriver handledning som en inlärningssituation, där teori och praktik länkas 

samman. Syftet är att öka professionaliteten och säkerheten i yrkesrollen och genom de ökade 

kraven på effektivitet och anpassningsförmågan i samhället fyller handledningen en viktig funktion 

för utveckling av professionaliteten, personlig utveckling och effektiviteten i arbetet. Den bidrar 

också till att minska riskerna för stress och utbrändhet. 

Syftet med att tillämpa handledning i yrkeslivet är bland annat att: 

 bevara och vidareutveckla yrkeskunnandet, samt kunna öka medvetenheten om både styrkor 

och svagheter i sin arbetsroll 

 få möjlighet till stärkt yrkesidentitet genom att kunna diskutera och reflektera över 

erfarenheter, problem och frågor från det vardagliga arbetet samt därigenom få återkoppling på det 

egna agerandet i situationen och på själva problemet 

 stärka sin yrkesroll genom att få återkoppling och synpunkter på händelser och problem 

samt på det personliga förhållningssättet till detta 

 hjälpa klienten att bli en bättre fungerande exempelvis förskollärare 
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 kunna överföra praktiska yrkesfärdigheter till klienten 

Gemensamt för ovanstående beskrivningar är att det syftar till att utveckla yrkesrollen, identiteten 

och färdigheterna genom samtal och reflektion (Holmberg, 2001). 

2.2.1 Funktioner 
Handledningen kan ha många funktioner enligt Holmberg (2001). Funktionerna nedan kan vara 

gemensamma nämnare för de flesta typerna av handledning, dock finns det skillnader i 

benämningen, nyanseringen och tolkningen beroende på författare (Holmberg, 2001). 

Identitet 

För att fungera väl i en yrkesroll är det viktigt med positiva förebilder. I en handledningsgrupp har 

alla olika erfarenheter och genom detta kan deltagarna få alternativa möjligheter att förstå eller 

hantera olika situationer på (Holmberg, 2001). 

Bekräftelse 

I handledningssituationen kan den handledda få bekräftelse på att denna är tillräckligt bra i 

yrkesrollen och genom att själv berätta, samt genom återkoppling på sin berättelse växer säkerheten 

och självförtroendet i yrkesrollen. Återkoppling leder även till en känsla av uppskattning och att 

vara viktig som kollega (Holmberg, 2001). 

Inspiration 

Vid exempelvis problem eller situationer där läget verkar låst, det vill säga att ingen utveckling 

tycks ske, kan handledningen vara en inspirationskälla. Genom den handledda gruppen och 

handledaren hittas det tillsammans nya vinklingar och angreppssätt som ger inspiration och nytt 

hopp i situationen (Holmberg, 2001). 

Pysfunktion 

Det är viktigt att få ge utlopp för olika känslor (ilska, irritation, stress, olust och glädje) för att 

kunna vara fungerande i kravfyllda situationer. Handledningen kan fylla en sådan funktion men då 

är det viktigt att atmosfären är trygg och tillåtande så att den eller de handledda vågar visa dessa 

känslor och ändå kan känna sig respekterade i sin yrkesroll (Holmberg, 2001). 

Vanmaktsreducering 

När orken och lusten håller på att tryta och känslan av vanmakt börjar uppdaga sig kan handledning 

vara ett bra sätt och som ger nya perspektiv i tillvaron. Istället för att låta vanmakten ta all energi 

kan formulering av själva problemet samt bearbetning av det bidra till att allt känns mera 

lätthanterligt (Holmberg, 2001). 
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Reparationsfunktion 

Att lyssna och att bli lyssnad på utan att bli ifrågasatt, avvisad eller förlöjligad har en starkt helande 

effekt och genom detta kan känslan att bli sedd och respekterad skapas. Genom att få prata om 

något som till en början känns ostrukturerat och problematiskt kan ofta tankarna under samtalets 

gång klarna och lösningen uppdagas av sig själv. Att bli lyssnad på kan innebära att en struktur 

skapas i det som nyss kändes kaotiskt (Holmberg, 2001). 

Problemlösningsfunktion 

Genom att samtala och diskutera problem kan den/de handledda i samspel med andra få hjälp att se 

problemet ur nya perspektiv och därigenom kan de hantera situationen på ett annorlunda och 

smidigare sätt. Det är lätt att fastna i det egna tankesättet men genom att lyfta upp och reflektera 

med någon/några andra kan flera olika lösningar ges (Holmberg, 2001). 

2.2.2 Begreppet handledning 
Begreppet handledning används i många olika sammanhang, exempelvis i facklitteratur, men det 

används även i förhållande till olika yrkesutövare, studenter och brukare inom till exempel 

socialtjänst, sjukvård, arbetssökanden eller som personalvård inom barnomsorg samt skola. Det 

används också i broschyrer, marknadsföring och annonser. Begreppets innehåll varierar beroende på 

vilket sammanhang det ingår i och det finns ingen samstämmig definition av vad handledning är  

men det är nog inte heller speciellt viktigt. När handledning ingår i en yrkesmässig roll är det dock 

viktigt att yrkesutövarna har ett professionellt förankrat innehåll i begreppet. Det är viktigt att veta 

varför och hur det ska göras annars finns en risk att handledningen blir slumpartad (Tveiten, 2010). 

Handledningsbegreppet används vanligtvis som ett sammansatt ord och dess betydelse påverkas av 

vilket ord som står framför till exempel kollegial handledning, personlig handledning eller 

pedagogisk handledning. Handledning är en igångsättningsprocess vilket betyder att det sker något 

som påbörjas och sedan avslutas. Ansvaret i handledningsprocessen är delat: handledarens ansvar är 

bland annat att förbereda igångsättningen medan den handledda ansvarar för att gå vidare med 

exempelvis tankar och handlingar (Tveiten, 2010). 

I pedagogisk handledning står lärandet, växandet, utvecklingen och bemästrande i fokus och 

avsikten med pedagogisk handledning är att stärka de handleddas kompetens. Bemästring innebär 

att man medvetandegör och öppnar upp tillgången till de egna resurserna samt att man kan använda 

dessa resurser på bästa sätt (Tveiten, 2010). 

Kompetens har olika aspekter exempelvis: 

 kognitiva - olika typer av kunskap 
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 affektiva - attityder, värderingar och känslor 

 psykomotoriska - färdigheter eller personliga och professionella aspekter 

Att stärka bemästringskompetensen innebär att den handledda har kompetens sedan tidigare men att 

den förstärks genom fokusering, reflektion, medvetandegörande och träning (Tveiten, 2010). 

2.3 Specialpedagogisk verksamhet 
Den specialpedagogiska verksamhetens framväxt sett ur ett historiskt perspektiv handlar om att den 

världsbild eller den vetenskapliga synen på individens utveckling är det som påverkar 

förhållningssättet och de metoder som anses vara mest effektiva för att kunna hjälpa individen. 

Olika tidsperioder står för olika synsätt och beroende på det valda synsättet skapas olika 

behandlingar, terapier och pedagogiska handlingsplaner som anses vara de ”mest korrekta”. Den 

pedagogiska handledningen har under åren gestaltats på olika sätt men har på senare tid blivit mera 

erkänd som ”en korrekt” metod att använda sig av till pedagogiska dilemman (Brodin & Lindstrand, 

2010). 

Bladini (2004) skriver att handledning har funnits i förskolans verksamhet sedan 1980-talet och då 

skapades resurspedagogtjänster inom förskolan vilket var en form av specialpedagogiskt stöd. Den 

som fick en tjänst som resurspedagog var en erfaren förskollärare eller fritidspedagog och tjänsten 

gick ut på att arbeta direkt med barnet/barnen eller att ha samtal med förskolans pedagoger. En 

anställning som resurspedagog hade ofta sin placering i en ”stödpool” eller i ett resursteam. 

Anställningens syfte var att utveckla arbetet för ”barn i behov av särskilt stöd”. Då 

resurspedagogens insatser i stor utsträckning riktades till pedagogerna blev handledning tidigt en 

del i resurspedagogens arbetsuppgifter (Bladini, 2004). 

Lindqvist & Nilholm (2013) skriver att utbildningsledarens syn på en inkluderande verksamhet 

innebär att vi i Sverige ska arbeta mot ”en skola för alla” men för att uppnå en inkluderande 

verksamhet spelar rektorernas syn på specialpedagogisk verksamhet stor roll. Ambitionen i svensk 

skolpolitik är att både förskola och skola ska utbilda alla barn i samma klassrum. I studien kommer 

Lindqvist & Nilholm (2013) fram till att rektorerna anser att kompetensen hos pedagogerna är av 

yttersta vikt för att kunna möta det enskilda barnets behov framgångsrikt. Resultatet visar också att 

rektorerna anser att förskollärarna/lärarna själva bör ha störst inflytande på den pedagogiska 

verksamheten samt att specialpedagogens arbetsuppgifter till stor del bör vara organisations- och 

skolutveckling. Studien visar också att övervägande del av rektorerna (94%) anser att en diagnos 

inte bör vara av yttersta vikt för att få den hjälp som barnet behöver för sin utveckling. Det viktiga 

är att pedagogerna möter varje barns enskilda behov. 
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Åberg (2009) tar upp handledning som ett ”mantra i tiden” att expansionen av handledningstemat 

har varit enormt stort. Google sökningar ger miljonträffar, handledningslitteraturen ökar hela tiden i 

omfattning och fler och fler arbetsgivare erbjuder handledning av olika slag. Enligt Åberg (2009) 

finns det dock bara ett fåtal studier på pedagoger i Sverige som visar på handledningens expansion, 

däremot finns det studier som visar på en ökning inom socialtjänsten. Liknande trender finns i USA. 

Åberg (2009) tar upp handledning som en allmänt vedertagen verksamhet och att den nästintill är 

omöjlig att ifrågasätta. Handledningen framstår som något gott som skänker lindring i ett hårt 

arbetsliv. Höjer, Beijer och Wissös (2007)  beskriver handledning som något självklart som inte 

ifrågasätts, men om en individ visar ovilja till handledning så är det anmärkningsvärt. Carlgren och 

Hörnqvists (1999) rapport om erfarenheter i skolutvecklingen under 1990-talet visar på att 

handledningen är det mest eftersökta och uppskattade inslaget. 

Åberg (2009) menar att i och med det enorma intresset för handledning är det viktigt att ta upp 

frågan om konsekvenser. Åberg (2009) tar upp att handledarens förhållningssätt och privata motiv 

kan ha en negativ effekt. Sådant som exempelvis kan spela in är behov av makt och kontroll samt 

viljan av att visa upp sin egen förträfflighet. Ett annat orosmoment kan vara att handledningen är 

beslutad uppifrån och att de handledda inte har behovet, viljan eller tiden för att sitta i ett 

handledningssamtal. Det finns även arbetsplatser som inte vill ha nya perspektiv, där handledningen 

och dess verkan ses som upprorisk. Att handledaren blir engagerad i fel sammanhang är en annan 

fara, handledaren kan bli en bricka i spelet där det i själva verket är en organisationsfråga som bör 

lösas från annat håll. Även relationen mellan handledare och handledd kan vara icke 

tillfredsställande och därigenom bidra till att samtalet inte leder till någon utveckling. Motsatsen till 

detta kan också vara negativ: att de handledda blir så beroende av sin handledare att den egna 

processen utanför samtalet stagnerar. Ett orosmoment kan även vara att handledaren har ett 

vetenskapligt ointresse vilket kan medföra en oförmåga till att överväga handledningens möjligheter 

och begränsningar (Åberg, 2009). 

I utvecklingen av pedagogisk handledning tar Hammarström-Lewenhagen (2006) upp vikten av att 

handledaren ska tillhöra samma yrkesområde som de handledda för bästa effekt. I diskussionen runt 

begreppet handledning och vad det är, menar Hammarström-Lewenhagen (2006) att handledningen 

har många olika skepnader och då det är allt mer vanligt förekommande i samhället finns också en 

risk att själva begreppet blir en aning uttjatat. Det är viktigt att komma ihåg att det krävs en särskild 

kompetens för att handleda. 
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Hammarström-Lewenhagen (2006) anser att när det gäller pedagogisk handledning så är åsikterna 

rörande överens om att det handlar om ett möte mellan professionella där samtalets innehåll är 

yrkesrelaterat. En annan tanke är att handledningsforumet är en form för lärande och utveckling, 

samt ett tillfälle för reflektion över yrkesutförandet. En gemensam faktor av de undersökningar som 

gjorts är de handleddas positiva upplevelser. Pedagogerna lyfter upp en ökad medvetenhet och 

bättre insikt i arbetet genom pedagogisk handledning. Genom att ha det pedagogiska 

handledningssamtalet där man får sina tankar och handlingar prövade och diskuterade med kollegor 

med erfarenheter, kan ökad självkänsla och insikt uppnås (Hammarström-Lewenhagen, 2006). 

Langelotz (2014) lyfter bland annat upp pedagogers samarbete: tanken är att oavsett hur 

arbetslagens sammansättning ser ut ska det leda till både enskild och kollegial utveckling. Langelotz 

(2014) menar att en skicklig pedagog låter erfarenhet, praktik och teori samspela med varandra och 

ska genom reflektion kunna dra nytta av både positiva och negativa händelser. En skicklig pedagog 

ska också ha förmågan att kunna urskilja händelser och därigenom förändra miljön utifrån olika 

barn och sammanhang. Vidare har en bra pedagog en fortgående utvecklingsprocess både enskilt 

och i arbetslaget. Pedagogisk skicklighet innebär alltså att man har förmågan och lusten till att lära. 

En pedagogs lärande och utveckling understöds av kompetensutveckling vilket kan ske bland annat 

genom att läsa aktuell forskning och gå på utbildningar men även genom att man ges möjligheten 

att utvecklas professionellt tillsammans med andra, till exempel genom pedagogisk handledning 

(Langelotz, 2014). 

Att definiera handledning kan vara svårt då det används i många olika sammanhang i såväl mål som 

process. Handledning av och med professionella kan bland annat fokusera tanken och öka 

förståelsen för den egna praktiken och genom detta kan man förändra de egna handlingarna i 

vardagsarbetet för att skapa en förändring (Langelotz, 2014). 

Enligt Langelotz (2014) finns det tre utmärkande saker för all yrkeshandledning: 

 den inkluderar två eller flera människor i en organiserad verksamhet 

 huvudsyftet är lärande och kompetensutveckling 

 de viktigaste hörnstenarna i handledning är handledaren, det handledda barnet/eleven (den 

tredje personen) och verksamhetens uppgift 

Syftet med professionsutvecklande handledning, i detta fall pedagogisk handledning, är att starta 

processer som i slutändan leder till professionell utveckling. Den stärker individens yrkesroll, 

öppnar upp för förändring och motverkar stagnation. Det är viktigt att de handleddas egna initiativ 

styr innehållet och utformningen. Handledarens roll i detta är att utmana samt belysa nya perspektiv 
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och genom detta utveckla ett gemensamt språk och en större förståelse i ett svårt och föränderligt 

yrke (Langelotz, 2014). 

2.3.1 Specialpedagogens handledande funktion 
Sundqvist (2012) menar att specialpedagogen idag utbildas för att utbilda elever/barn, handleda 

kollegor och att aktivt arbeta för utveckling inom verksamheten. I studier gjorda av Lindqvist m fl 

(2011) visas att över 90% av special-, ämnes- och klasslärare anser att specialpedagogen ska arbeta 

direkt mot eleven/barnet. Specialpedagogen själv sätter det handledande uppdraget högst upp bland 

arbetsuppgifterna, medan själva handledningen inte alls värderas lika högt utav övriga pedagoger. 

Bladini (2004) tar upp att i den specialpedagogiska kompetensen ingår det numer att vara en 

kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor. Innebörden av detta begrepp beskrivs inte något 

närmare vilket gör att det handledande uppdraget kan uppfattas som oklart och att specialpedagogen 

själv kan tolka in vad som ingår i denna del. 

I en brittisk undersökning gjord av Richmond & Smith (1990) där lärare har intervjuats angående 

sina åsikter om handledning som de fått i sitt yrkesuppdrag framkommer det att pedagogerna 

upplever råd och stöd som en viktig del i handledningen men de råd som inte är relaterade till 

verksamheten och miljön är irrelevanta. Pedagogerna upplever att för att de råd som ges ska vara 

relevanta krävs det att handledaren är insatt i verksamheten. Pedagogerna vill gärna reflektera sina 

tankar tillsammans med andra kollegor och med en handledare i ett klimat där ömsesidig respekt för 

varandra är av hög prioritet. Handledarens kontextuella förankring är viktig för att de åtgärderna 

som föreslås ska upplevas som relevanta (Richmond & Smith, 1990). 

Specialpedagogens handledande funktion har haft olika betydelse i olika verksamheter och enligt 

Bladinis (2004) undersökningar har den handledande funktionen varit mindre förekommande i 

skolans värld än i förskolans. En förklaring till detta kan eventuellt vara att förskolans pedagoger 

har en längre tradition av handledning genom de så kallade resurspedagogerna medan det i skolans 

värld har existerat mer speciallärare och deras uppdrag har varit direkt riktat till eleven. Bladini 

(2004) menar att det handledande uppdraget inte riktigt godtagits och accepterats av de handledda, 

det vill säga de yrkesverksamma pedagogerna. Att vara en kvalificerad rådgivare och samtalspartner 

ingår i uppdraget som specialpedagog (Bladini, 2004). 

2.3.2 Förväntningar på specialpedagogen 
Vilka är förväntningarna på en pedagog efter en påbyggnadsutbildning?  De verksamma 

pedagogerna förväntar sig kanske hjälp med barnet, medan skolledningen och den blivande 

specialpedagogen har andra förväntningar. Hur kan en specialpedagog etablera sig och bli en 

accepterad i förskola och skola då professionen är så bred och oklar? Bladini (2004) anser att 
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handledning är ett komplext fenomen. Handledning av pedagoger avser ofta att leda till 

kompetensutveckling för den handledda, men även som en kvalitetsgaranti i arbetet med den tredje 

parten. I handledningen erbjuds pedagoger både stöd och möjlighet att utveckla sitt arbete med barn 

i behov av särskilt stöd. Enligt Bladini (2004) är det handledande uppdraget svårdefinierat och 

många specialpedagoger sätter likhetstecken mellan handledning och ”bollplank”, diskussioner och 

samtal. I arbetet för ”en skola för alla” har specialpedagogens roll blivit en roll mot förändring 

genom att ge stöd till både barn och pedagoger till skillnad mot specialläraren som alltid haft sin 

plats hos barnen. Specialpedagogens uppgift är att arbeta med barn men även att arbeta konsultativt 

och föra samtal mot både barn, föräldrar och pedagoger (Bladini, 2004). 

2.4 Förskollärarens roll i verksamheten 

Sandberg (2009) tar upp förskollärarens roll i verksamheten. Att förhållningssättet till både sitt 

arbetslag och barnen är av stor vikt. Att ha ett öppet sinne och att kunna se och förstå varför ett barn 

handlar och agerar som denna gör eller vilka intentioner samt avsikter som finns i barnets sätt att 

vara på. Sandberg (2009) menar att förskolläraren ska ha ett möjlighetsinriktat förhållningssätt. För 

att ha ett möjlighetsinriktat förhållningssätt så krävs det att förskolläraren ska uppmärksamma 

barnen samt se och göra barnen sedda. Förskolläraren ska vara inspirerande och motiverande för 

barnen, denna ska väcka barnens intresse för omvärlden men även väcka intresset för barnet i sin 

vardag. För att kunna göra ett gott arbete gentemot barnen är en förutsättning att personallaget är 

välfungerande. En förutsättning för detta är att ges tid tillsammans för att bättra på samarbetet, 

stötta varandra, föra arbetet mot samma kunskapssyn och barnsyn. Förhållningssättet mot 

yrkesrollen är viktig, med det menas att förskollärarens yrkesstolthet och förskolans värdegrund ska 

vara väl förankrad och förstådd av hela personallaget (Sandberg, 2009). 

2.4.1 Förskolläraren och kompetensutveckling 
Sandberg (2009) tar upp barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet och att förskollärarna 

inte känner säkerhet i de arbetssätt som de tillämpar. Detta medför svårigheter i att utveckla 

arbetssättet mot det enskilda barnet. Det finns ingen specifik metod att använda mot alla barn utan 

skicklighet i att se individen med dennas styrkor, svagheter och behov är en viktig egenskap för 

förskolläraren. Sandberg (2009) menar genom sina studier att förskolläraren vill och behöver få 

bekräftelse på det arbetssättet de använder är korrekt. Vidare menar Sandberg (2009) att det råder 

brist på kunskap samt förankring i teori och praktik bland förskollärarna, vilket är en förutsättning 

för att kunna möta barn och barn i behov av särskilt stöd. Sandberg (2009) anser att lärandet som 

sker i en yrkesprofession främst sker genom handlingar. För att kunna lära sig och förstå 

handlingarna måste de analyseras och granskas. När förskolläraren behöver förstå eller hantera ett 

problem så kan en reflektionsprocess starta och där i blir reflektionen ett verktyg för lärandet. Det är 
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viktigt att pedagogerna samarbetar, delar med sig av erfarenheter samt kritiskt granskar sitt 

arbetssätt. Viktigt är också att förskolläraren kontinuerligt medverkar i handledning och 

kompetensutveckling. Kompetensutveckling är viktig ur flera aspekter, dels för att pedagogerna får 

ta del av ny kunskap och dels för att de ges möjlighet till att reflektera över förhållningssättet i den 

pedagogiska verksamheten. Handledning och kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt för 

förskollärarna för att säkra kvalitén inom förskolan (Sandberg, 2009). 

2.5 Två perspektiv av handledning 
Som tidigare nämnts genom Åberg (2009) har handledningsfenomenet vuxit enormt på senare 

årtiondena. Sundqvist (2012) menar att en viktig del i handledningens utveckling är att bestämma 

vilket form samtalet ska ha. Ska handledningen vara föreskrivande (rådgivande) eller icke-

föreskrivande (reflekterande). Sundqvist (2012) menar att handledningstillfällen med föreskrivande 

och rådgivande inslag visar på bättre resultat när det kommer till den rådsökandes värderingar och 

uppskattningar. Den föreskrivande handledningsmodellen visar på bäst resultat både i den 

rådsökandes beredskap och i barnets inlärningsprocess. 

Samtidigt menar Sundqvist (2012) att det handledningsforum som tillämpar mer icke-föreskrivande 

metoder har vuxit i popularitet. Sundqvist (2012) tar upp att handledningen där relationen mellan de 

involverade är symmetrisk är den typ av handledning som är mest uppskattad av pedagogerna. I och 

med detta anser Sundqvist (2012) att detta visar på en viss motstridighet inom forskningen. 

3. Teoretiskt perspektiv 
Det här stycket kommer att behandla det teoretiska perspektiv som arbetet är gjort utifrån. 

Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv där grundtanken inom utveckling och lärande är att 

människan handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt i 

samspel med varandra. Det pedagogiska handledningssamtalet kan bidra till nya tankar och synsätt 

som kan bidra till utveckling hos gruppen eller individen i praktiken. Säljö (2010) menar att 

människans sätt att förstå och agera i omvärlden hör samman med det sociala och kulturella 

mönster som finns runtomkring oss. Olika sätt att tala, lösa och finna problem tar vi över och 

använder för eget bruk. Olika kulturella föreställningar och redskap/verktyg förs vidare genom 

kommunikation. Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån att kommunikation är länken mellan 

kulturen och människors lärande. Människan lär sig genom att delta i praktiska och kommunikativa 

samröre med andra individer. Sättet att diskutera och tolka verkligheten som vi möter i interaktion 

är det som vi senare använder som resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer. I 

det sociokulturella perspektivet är det naturligt att anta att tänkandet kan vara en kollektiv process, 
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något som sker lika mycket mellan individer som inom dem. Kommunikationen mellan människor 

för samtalet och tanken framåt (Säljö, 2010). 

4. Metod 
Då jag vill undersöka och jämföra pedagogers uppfattningar skulle en kvantitativ metod inte ge mig 

tillräckligt med svar, då detta är svårt att mäta. Vid användandet av en kvalitativ metod får jag ett 

mer fördjupat resultat. Jag tänker då själv på intervju. Kvale (1997) anser att den kvalitativa 

forskningsintervjuns mening är att försöka förstå världen ur informantens synvinkel. Forskaren ges 

möjlighet till att lyssna när människor själva berättar om sin livsvärld, höra deras åsikter, 

synpunkter och få reda på deras uppfattningar. 

Med tanke på studiens syfte och valet av metod är fenomenografi en passande metodansats. 

Fenomenografi är lämplig att använda när man vill beskriva och analysera människors tankar kring 

olika fenomen i världen (Fejes & Thornberg, 2009). Fenomenografin är en lämplig metodansats för 

att analysera data från enskilda individer. Det är en väl lämpad metodansats för att beskriva och 

analysera människors tankar om olika fenomen. För det mesta används halvstrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod (Fejes & Thornberg, 2015) Sättet att förstå vår omvärld är ett resultat av 

vårt lärande och det är en fortgående process som sker genom hela livet, då och då kommer vi 

förändra innebörden i hur vi förstår den (Fejes & Thornberg, 2015). 

4.1 Urval 
Urvalet till studien har gjorts från ett bekvämlighetsurval genom kontakter (Bryman, 2008). Totalt 

tio intervjuer har gjorts med fem yrkesverksamma förskollärare och fem yrkesverksamma 

specialpedagoger. Detta för att kunna ge pedagogernas syn från de olika perspektiven. Ett krav för 

deltagande som jag har haft är att informanten ska ha varit i kontakt med pedagogisk handledning 

innan antingen genom att blivit handledd själv eller genom att ha varit den som handleder. 

Innan jag sökte upp mina tilltänkta informanter så kontaktade jag respektive rektor via mejl (bilaga 

1) för ett godkännande av att genomföra min studie. Efter att jag fått respons och godkännande 

kontaktade jag personligen de tilltänkta informanterna. Jag berättade om min studie och frågade om 

intresse för deltagande fanns. Jag krävde inte svar direkt utan betänketid gavs vid behov. 

Samtliga rektorer och informanter tackade ja till deltagande. 

4.1.1 Informanterna 
För att säkerställa anonymiteten så har jag valt att inte presentera varje informant var och en för sig 

utan jag gör en övergripande presentation. 
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Informanterna i studien är aktivt arbetande, både män och kvinnor med många års 

arbetslivserfarenhet bakom sig. Den som arbetat kortast inom sitt yrke har arbetat 10 år och den 

med mest arbetslivserfarenhet som deltagit har arbetat i 35 år. Det finns varierad erfarenhet av 

pedagogisk handledning från att de har deltagit i både individuella samtal och gruppsamtal till att 

vara den som handleder. Någon har enbart varit med om pedagogisk handledning någon gång 

medan andra arbetar aktivt med det. 

4.2 Genomförande 
I följande text följer en beskrivning av hur tillvägagångssättet och tanken varit under arbetets gång. 

Detta sker under rubrikerna datainsamling, transkribering och analys. Metoddelen avslutas med 

delen forskningsetiska överväganden där jag redogör för vilka de är och hur jag gjort för att 

efterfölja dessa i min studie. 

4.3 Datainsamling 
Jag har valt att använda mig av intervju som datainsamlingsinstrument. Dalen (2007) menar att en 

halvstrukturerad intervju, i detta fall en intervju som handlar om pedagogisk handledning, är 

vanligare och tryggare för mig som student att använda. Då ämnet är förutbestämt kan det skapa en 

trygghet och säkerhet för mig som intervjuare. Halvstrukturerade intervjuer innebär att det ställs 

halvöppna frågor som inte måste besvaras på ett visst sätt. 

Enligt både Dalen (2007), Kvale (1997) och Bryman (2008) är det viktigt med en väl genomtänkt 

intervjuguide. Den ska ha formulerade frågor som är bra för informantens välbefinnande och för 

mig som undersökande så att jag får ett innehållsrikt datamaterial att analysera. Halvstrukturerade 

intervjuer gör att den röda tråden mot pedagogisk handledning i intervjun enklare hålls än vad en 

öppen intervju skulle göra (Trost, 2010). 

Utifrån mitt syfte, frågeställning och genom att ha läst forskning har intervjuguiden skapats (bilaga 

2). Intervjuerna har genomförts på varje informants respektive arbetsplats. Jag har tillsammans med 

informanten bestämt en dag och tid som var lämplig. Intervjuerna har genomförts i olika rum 

beroende på vad som var ledigt och där vi skulle få vara ostörda. I vissa fall har intervjun 

genomförts i ett arbetsrum i andra fall i ett personalrum. Miljöernas utformning har varit olika och 

deras olika utformning har till viss del påverkat intervjuklimatet. De gånger intervjun genomförts i 

ett personalrum, som har ett mer ”hemtrevligt” intryck med bland annat soffor som vi satt i, har 

stämningen varit mera avspänd och frispråkig. När intervjun genomfördes i ett arbetsrum som är 

mer sterilt och innehåller bord och stolar samt någon hylla i vissa fall, har stämningen blivit mera 

stel och ansträngd. Trost (2010) tar upp vikten av en lugn och trygg intervjumiljö. Intervjuerna har 

spelats in på en diktafon så fullt fokus har kunnat riktas mot informanten. Kvale (1997) menar att 
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bandspelare är det vanligaste sättet att dokumentera intervjuer på idag. Intervjuaren ges då 

möjlighet att koncentrera sig på själva samtalet. Vad som sägs, tonfall och pauser registreras då i en 

permanent form som intervjuaren kan gå tillbaka till och lyssna på flera gånger. Dock har papper 

och penna medförts och efter genomförd intervju har det skrivits ned egna reflektioner, funderingar 

etc. 

Varje intervju tillfälle har haft en tidsram på 40 minuter. Intervjuerna har varierat mellan 20-30 

minuter. Ingen intervju har känts tidspressad och det avslutade när det kändes naturligt. Kontroll av 

tid, intervjuguide och utrustning gjordes genom en testintervju. Testintervjun ledde inte till några 

omformuleringar i intervjuguiden, men den bidrog till att jag fick möjlighet att bekanta mig med 

utrustningen, samt gav möjlighet att träna på att formulera intervjufrågorna på ett bra sätt. Dalen 

(2007) anser att en eller flera testintervjuer är bra att genomföra för att kunna bekanta sig med sitt 

egna material samt ha möjligheten att ändra på saker som inte fungerat. Materialet från test-

intervjun har inte använts i den senare analysen. 

Intervjuerna har inletts med att berätta om intervjuns syfte. Därefter har några inledande frågor 

ställts, se öppningsfrågor (bilaga 2). Öppningsfrågornas svar är inget som jag senare har lagt så stor 

vikt vid då syftet med studien är uppfattningarna inom fenomenet pedagogisk handledning. Trost 

(2010) anser att inledningen i en intervju är avgörande för om den blir lyckad eller inte. Börjar man 

med för svåra och krångliga frågor kan det vara svårt att få informantens förtroende som gör att 

denna öppnar sig. Då syftet har varit att få reda på informantens uppfattningar har jag låtit denna 

pratat på. Förtydliganden och följdfrågor har används vid funderingar och oklarheter. 

Intervjuerna har genomförts under sammanlagt 2 ½ vecka och intervjuerna har transkriberats 

ordagrant relativt omgående efteråt. 

4.4 Transkribering 
Intervjuerna har transkriberats för hand och varje intervju har märkts med antingen förskollärare 

eller specialpedagog beroende på informantens profession. Detta på grund av att jag senare ska 

kunna veta vems uppfattning det är då studien även är jämförande. Jag har även i transkriberingen 

avkodat och anonymiserat allt material. Den transkriberade texten består av 60 sidor text. 

4.5 Analys av materialet 
Studiens fenomenografiska analys och tolkning har utgått från den sjustegsmodell som presenteras 

av Fejes & Thornberg (2015). Alla stegen i modellen har eftersträvats att följa så gått det går. 

 steg 1 Bekanta sig med materialet 

 steg 2 Kondensation 

 steg 3 Jämförelse 
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 steg 4 Gruppering 

 steg 5 Artikulera kategorierna 

 steg 6 Namnge kategorierna 

 steg 7 Kontrastiv fas 

Bekanta sig med materialet: Efter transkriberingen har jag flera gånger läst igenom materialet och 

på sidan av det fört anteckningar av tankar och reflektioner som uppkommit i samband med 

läsningen. 

Kondensation: Efter att jag läst igenom intervjumaterialet många gånger började jag titta på varje 

specifik intervju och skilja ut de mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena. Jag använde mig 

av markeringspennor med olika färg till de olika intervjuerna för att senare kunna skilja uttalandena 

åt. 

Jämförelse: När jag hade markerat de olika uttalandena och uppfattningarna i materialet började jag 

leta efter likheter och skillnader i de markerade passagerna. Likheter söktes för att kunna hitta 

uppfattningar inom en kategori och skillnader söktes för att kunna skilja de olika kategorierna från 

varandra. 

Gruppering: Nästa steg i processen gick ut på att fördela de markerade passagerna i olika kategorier 

som från början var elva stycken. De första elva kategorierna bildades till stor del utifrån mina 

intervjufrågor. 

Artikulera kategorierna: Då jag hade elva kategorier att utgå ifrån började jag titta på likheter och 

skillnader mellan grupperna för att finna essensen i de olika grupperna. När jämförelsen var klar 

flyttades sju av grupperna in i en annan så att fyra grupper återstod. 

Namnge kategorierna: Därefter sammanfattades och beskrevs innehållet i de olika kategorierna för 

att kunna hitta lämpliga namn till dem. Namnet ska fånga varje individuell kategori och även fånga 

känslan av att uppfatta något. Jag har tittat på mina slutgiltiga kategorier och kommit fram till att 

mitt material gett fyra olika aspekter på uppfattningar för att skapa en förståelse kring fenomenet 

pedagogisk handledning. 

Kontrastiv fas: Min analys har avslutats med att de olika slutgiltiga aspekterna ställts mot varandra. 

Mening är att varje kategori ska vara exklusiv. Inom fenomenografin kallas det slutgiltiga resultatet 

studiens utfallsrum. Jag anser att mitt resultat i studien inte givit olika individuella kategorier som i 

sig är exklusiva utan mitt resultat har mynnat ut i fyra aspekter av uppfattningar som skapar en 
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helhetsbild kring fenomenet pedagogisk handledning . Det är det som jag presenterar i mitt resultat. 

Viktigt att ha i åtanke är att i en fenomenografisk studie kan man aldrig vara helt säker på att få med 

alla tänkbara uppfattningar. I min studies utfallsrum ingår de uppfattningar som funnits i just den 

här studien. Om det ingått fler eller andra informanter skulle utfallsrummet kunna utökas eller 

förändras. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Jag har i min studie försökt att följa de fyra grundläggande krav som finns inom forskning de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Informationskravet - som innebär att forskaren ska informera informanterna om studiens 

syfte och vad deras roll i studien kommer innebära. Forskaren har skyldighet att informera om allt 

som kan tänkas påverka informanten angående deras deltagande. 

 Jag har informerat samtliga om studiens syfte och tillvägagångssätt och frågat om de vill 

delta. Detta gjordes personligen genom att jag sökte upp den tilltänkta informanten och berättade 

om min studie och vilket syfte den har. 

 Samtyckeskravet - som innebär att forskaren måste ha informantens samtycke till att 

använda sig av materialet som inhämtas samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas. 

 Jag har fått informanternas godkännande om deltagandet samt informerat om att deltagandet 

är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Denna del gjordes inledningsvis i 

intervjun. 

 Konfidentialitetskravet - som innebär att alla personliga uppgifter och allt material som 

samlas in kommer att behandlas med största respekt samt avkodas för att skydda och anonymisera 

alla personliga uppgifter som kan leda till igenkänning. 

 Jag har garanterat alla som medverkar anonymitet och att enbart jag som forskare kommer 

att ha tillgång till personuppgifter och intervjumaterial samt att jag efter avslutad studie kommer att 

förstöra det materialet som jag tillhandahållit. 

 Nyttjandekravet - som innebär att alla uppgifter och material som samlas in enbart kommer 

att användas i forskningssyfte. 

 Jag har informerat om att enligt nyttjandekravet kommer all information som jag erhåller 

enbart att användas i forskningssyfte det vill säga till min studie. Informanterna har även erbjudits 

att ta del av studiens resultat om intresse finns. 

5. Resultat 
För att fånga innebörden av fenomenet pedagogisk handledning har jag i analysen av mitt material 
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funnit fyra olika aspekter av fenomenet som alla på olika sätt bidrar till att ge en helhetsbild av 

pedagogisk handledning. För var och en av de fyra aspekterna har jag sedan sökt uppfattningar 

kring just den aspekten av fenomenet. Resultatet presenteras med hjälp av flera citat som visar på 

pedagogernas upplevelser och uppfattningar kring de olika aspekterna och deras underliggande 

kategorier. Jag kommer därefter att presentera en jämförelse mellan förskolläraren och 

specialpedagogens uppfattningar kring varje aspekt för att se om de överensstämmer eller skiljer sig 

åt beroende på profession. 

De fyra aspekterna av tankar är med tillhörande kategorier: 

 syftet med pedagogisk handledning 

- ett samtal 

- hjälpande i konkreta fall 

- hjälpande i generell mening, kompetensutvecklande 

 förutsättningar för pedagogisk handledning  

- egen vilja 

- förståelse av syftet och innebörd 

- professionella relationer - förhållandet mellan parterna respekt, öppenhet och rak 

kommunikation 

 svårigheter vid pedagogisk handledning 

- inställningen 

- expertisroll - uppfattningen att specialpedagogen ska ha svaret på alla frågor 

- kommunikation - kommunikationssvårigheter och missförstånd mellan parter 

 förutfattade meningar om pedagogisk handledning 

- åtgärder - en uppfattning av att förskolläraren/arbetslaget har gjort ett dåligt arbete som nu 

ska åtgärdas 

- problemlösare - uppfattningen om att specialpedagogen är en problemlösare och som genom  

en ”quick-fix” som löser allt 

Jämförelsen mellan förskollärarnas och specialpedagogernas tankar kommer presenteras under 

rubriken med tillhörande kategorier: 

 Jämförelsen förskollärare och specialpedagoger 

 syftet med pedagogisk handledning 

 förutsättningar för pedagogisk handledning 

 svårigheter med pedagogisk handledning 

 förutfattade meningar kring pedagogisk handledning 
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5.1 Syftet med pedagogisk handledning 

Den övergripande uppfattningen om pedagogisk handledning är att det är ett ”hjälpande samtal”. 

Den största meningen om pedagogisk handledning är att det ska vara ett samtal och därefter kan två 

olika typer av uppfattningar ses av samtalet. Det kan antingen vara (a) hjälpande i konkreta 

situationer där personen eller arbetslaget får råd eller hjälp i hur man ska tänka eller arbeta kring det 

specifika fallet. Samtalet kan också vara (b) hjälpande i en annan mening där det bidrar till en mer 

allmän kompetensutveckling.  Tre olika uppfattningar angående ”hjälpande samtal” är: 

 ett samtal 

 hjälpande i konkreta fall 

 hjälpande i generell mening, kompetensutvecklande 

5.1.1 Samtalet 
Pedagogisk handledning kan uppfattas på många olika vis men en gemensam grundläggande 

uppfattning är att det handlar om ”bara ett samtal” mellan individer. Det kan ske på olika sätt 

antingen individuellt där samtalet sker mellan två människor öga mot öga eller i grupp det vill säga 

att exempelvis hela arbetslaget sitter tillsammans med handledaren och diskuterar. 

 Pedagogisk handledning är när man sitter ner tillsammans i arbetslaget utanför barngruppen och har ett 

 samtal, en konversation med någon. Samtalet ska vara en möjlighet att diskutera pedagogiska dilemman eller 

 en chans att kartlägga vardagen. (Förskollärare) 

 Pedagogisk handledning för mig är ett samtal, det kan vara enskilt eller i grupp. (Specialpedagog) 

Citaten ovan visar på att både förskolläraren och specialpedagogens uppfattningar om pedagogisk 

handledning är att det först och främst handlar om ett samtal. 

5.1.2 Hjälpande i konkreta fall 
Uppfattningen angående det pedagogiska handledningssamtalet är att ska vara hjälpande: att 

pedagogerna ska kunna få råd och stöd i sitt arbete. 

 Eh, pedagogisk handledning det är när jag känner mig osäker på någonting. Att jag tar in hjälp och rådfrågar 

 någon annan. (Förskollärare) 

Ovanstående citat visar att förskollärarens uppfattning är att pedagogisk handledning ska användas 

vid problem eller osäkerhet, som ett rådfrågande forum. 

Uppfattningen att pedagogisk handledning används när det finns ett barn i behov av särskilt stöd i 

gruppen är förekommande. Att förskolläraren får ett stöd och även en bekräftelse på att det arbetet 

de gör är på rätt väg och i positiv anda för barnet och dess utveckling. 
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 Det är ett stöd i kniviga situationer med olika barn som behöver lite extra resurser och metodik för att göra 

 deras dag så bra som möjligt. (Förskollärare) 

Förskolläraren upplever pedagogisk handledning som ett stöd för barn i behov av särskilt stöd för 

att kunna ge barnet det som denna behöver och för att göra vistelsen på förskolan så bra och 

utvecklande som möjligt. 

Pedagogisk handledning kan uppfattas som att du som förskollärare får möjlighet att rådfråga någon 

annan som inte arbetar i din direkta närhet. Någon utomstående med utbildning som kan se arbetet 

ur ett annat perspektiv och därefter ge sin syn, råd eller direkt hjälp utifrån sin erfarenhet och 

kunskap. Samtalets innehåll är självfallet olika men en uppfattning ur handledarperspektivet är att 

det är förskollärarna själva som ska styra samtalet. Deras egna funderingar och behov av att prata 

och lyfta upp för dem relevanta ting är det som ska bestämma samtalets utformning. 

 Det utgår ifrån ett behov som de andra pedagogerna har. Det formulerar ett behov eller ett problem. 

 (Specialpedagog) 

Specialpedagogens upplevelse ovan är att innehållet i samtalet styrs av förskollärarna själva utifrån 

deras egna behov av att ta upp ett dilemma eller om de har ett problem som behövs diskuteras. 

5.1.3 Hjälpande i generell mening, kompetensutvecklande 
En annan uppfattning om vad fenomenet pedagogisk handledning är - är att det ska vara ett samtal 

som lyfter pedagogiska frågor och verka kompetensutvecklande. Det behöver alltså inte handla om 

ett specifikt barn eller problem, utan det kan vara ett samtal som lyfter upp och utvecklar det  

individuella pedagogiska tänkandet hos varje arbetande pedagog. Samtalet behöver alltså inte 

handla om diverse problematik eller rådfrågande utan det kan vara ett samtal med huvudsakligt 

innehåll att bara diskutera pedagogiska dilemman som kan uppstå i vardagen eller något som 

pedagogerna själva reflekterat över och vill diskutera kring för att hitta ett gemensamt 

förhållningssätt eller bara för att lyfta frågan och skapa tankar kring den. I detta samtal kan även 

bekräftelse eller eftertanke skapas i det egna pedagogiska förhållningssättet. 

 Pedagogisk handledning är att man får hjälp i sitt yrkesutövande man blir upplyft i sin tankegång och att man 

 kan jobba vidare med något, man behöver inte vara fast i något men man kan bli upplyft i det man gör och 

 jobba vidare på det. (Förskollärare) 

Förskollärarens uppfattning i ovanstående citat visar på att pedagogisk handledning inte bara ska 

användas i rådfrågande mening utan att det kan vara ett sätt att få diskutera och lyfta den 

pedagogiska tanken och verksamhetens innehåll och genom detta verka kompetensutvecklande. 
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Genom att använda sig av pedagogisk handledning på detta sätt skapas möjligheten att samtalet 

verkar kompetensutvecklande och inte enbart som problemlösning eller rådfrågande. Att ha ett 

samtal med en för arbetslaget utomstående pedagog kan ge och skapa många nya tankar. 

Individuellt kan det vara lätt att fastna i en tankegång och om du ges möjlighet till att ta del av 

andras funderingar och åsikter samt andras syn på saker finns stor möjlighet till nya funderingar och 

tankegångar hos varje person individuellt, både hos förskolläraren och specialpedagogen. 

5.2 Förutsättningar för pedagogisk handledning 
Nästa kategori av tankar som jag har fått fram för att kunna ge en helhetsbild av fenomenet 

pedagogisk handledning är förutsättningar för pedagogisk handledning. Uppfattningarna om vilka 

förutsättningar som krävs är: 

 egen vilja, 

 förståelse av syftet och innebörd, 

 professionella relationer - förhållandet mellan parterna respekt, öppenhet och rak 

kommunikation. 

5.2.1 Den egna viljan 
Pedagogernas uppfattningar och upplevelser kring förutsättningen för pedagogisk handledning är att 

det måste finnas en egen vilja samt en förståelse för vad det innebär. 

Uppfattningarna ur ett handledarperspektiv är att pedagogerna själva måste vilja ha samtalet. Finns 

inte viljan så finns ofta inte öppenheten för att ta till sig den pedagogiska handledningen. 

 Det går bättre om man själv vill… (Specialpedagog) 

Specialpedagogens uttalande ovan visar att för att bli handledd och att handleda andra är en 

förutsättning att både förskolläraren och specialpedagogen går in i samtalet av eget intresse. Finns 

intresset av att ha ett samtal så ges bäst förutsättningar för ett lyckat och givande samtal. 

5.2.2 Förståelse av syftet och innebörd 
Både förskollärarnas och specialpedagogernas uppfattningar visar att det är viktigt att ha en 

förståelse för vad pedagogisk handledning är. Om inte insikten finns vad själva samtalet ska gå ut 

på blir det ofta svårigheter i kommunikationen. Tanken om vikten av en tydlig ledning finns, 

speciellt om erfarenheten av pedagogisk handledning inte funnits sen tidigare. Pedagogerna har då 

uppfattningen att det är viktigt att rektorn vet vad denna menar och vill att arbetslaget ska ”få ut” av 

samtalet. Uppfattningen är att om det finns klara och tydliga riktlinjer är det lättare att genomföra 

ett pedagogiskt handledningssamtal. Det är viktigt att rektorn som överordnad är tydlig med sin 

mening med pedagogisk handledning. 
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 Om man inte haft pedagogisk handledning tidigare så tror jag att man inte förstår vad det innebär och därför är 

 det viktigt att chefen är tydlig med att så här ser det ut. Hen måste också veta vad denna menar och vill med 

 pedagogisk handledning. (Förskollärare) 

Citatet ovan visar uppfattningen att förskolläraren anser att det är av betydande vikt i den 

pedagogiska handledningen att det finns förståelse och insikt i vad pedagogisk handledning innebär. 

Finns inte erfarenheten hos förskollärarna som ska handledas är uppfattningen att det är viktigt med 

tydliga riktlinjer från rektorn på vad samtalet ska innehålla och leda till för bästa resultat. 

5.2.3 Professionella relationer 
För att få en bra pedagogisk handledning är det viktigt med professionalitet i sin yrkesroll, men 

även att förhållandet mellan båda parter inte får vara för nära. Uppfattningen är att distans mellan 

parterna behövs för att kunna hålla yrkesprofessionen i samtalet och för att ha möjligheten att 

samtala om saker ur olika perspektiv. 

 En viss distans behövs man ska inte vara ”bästa kompisar” man ska vara medveten om varandras roller. 

 (Förskollärare) 

 Den ska vara professionell för det första. Båda ska vara professionella i sina yrkesroller och så ska de ju mötas 

 på något sätt. (Specialpedagog) 

Citaten visar att både förskollärarens och specialpedagogens upplevelse och uppfattning om 

förhållandet mellan handledaren och den handledda bör vara professionellt. 

Uppfattningen är att samtalet ska vara en dialog och att det är handledarens uppgift att leda samtalet 

på ett sådant sätt att förskolläraren själv utvecklar sin tanke och kommer fram till slutsatser finns. 

Studien visar att en viktig del i själva kommunikationen är att den ska vara rak och öppen. 

Handledaren ska ställa öppna frågor och ge förslag på arbetssätt men pedagogerna ska själva få 

tänka och fundera på om det känns som en bra lösning. 

 Det ska vara en öppen och rak kommunikation... 

 öppna frågor till oss personal   

 Hur tänker du då?  

 Vad gör du då?  

 Har ni provat allt? 

 Jag har ett förslag... (Förskollärare) 

Citatet visar förskollärarens uppfattning om kommunikationen med handledaren är att det ska vara 

en rak och öppen kommunikation i samtalet, samt att öppna frågor ska ställas för att ge eftertanke. 
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Tanken är att det måste finnas en vetskap om att båda parter besitter olika typer av kunskap och 

utbildning. Pedagogernas uppfattning kring detta är att det är viktigt att respektera dessa olika 

kvalitéer och kompetenser. Specialpedagogen har en påbyggnadsutbildning och erfarenhet i frågan 

om barn i behov av särskilt stöd medan förskolläraren har utbildning, kunskap och vetskap om det 

specifika barnet och den dagliga verksamheten. Pedagogernas uppfattningar om att det är viktigt 

med förståelse och respekt för varandras kunskaper och arbete i samtalet finns. 

 Ömsesidigt, man ska ha ömsesidig respekt för varandra. Förskolläraren ska förstå att den andra har mera 

 kunskap men specialpedagogen får inte tänka för lågt om förskolläraren heller. (Förskollärare) 

Citatet visar att ett ömsesidigt och respektfullt förhållande samt förståelse för den andra partens 

kunskap är viktigt enligt förskollärarens uppfattning om förhållandet mellan specialpedagogen och 

förskolläraren i det pedagogiska handledningssamtalet. 

Studien visar uppfattningar om att pedagogisk handledning är ett samtal mellan pedagoger. Samtalet 

ska vara öppet, mer som ett diskussionsforum. Som specialpedagog kan du ge förslag på andra 

typer av sätt att arbeta på men en förutsättning för att kunna förändra sin situation är att den egna 

viljan måste finnas till att förändra. Uppfattningen om att det pedagogiska handledningssamtalet blir 

bäst och mest givande är om förskollärarna själva har med sig ett dilemma som de vill diskutera. 

 Öppet, det är ju en diskussion, ett samtal, man kan servera lösningar men det är ju individerna som själva 

 måste vilja ändra sitt arbetssätt. Viljan att ändra saker måste komma från en själv och då måste man haka på 

 och genom det hjälpa dem vidare. Jag kan säga hur mycket som helst men det bästa är om det är ett samtal och 

 att individen eller gruppen vill ha hjälp och kan formulera sin svårighet.”(Specialpedagog) 

Specialpedagogens uttalande om den pedagogiska handledningen visar att det ska vara ett samtal i 

givande och tagande anda, där förskollärarna själva ska bidra med samtalets innehåll samt ha en 

öppenhet för att vilja förändra arbetssättet vid behov. 

5.3 Svårigheter med pedagogisk handledning 
Den här kategorin presenterar uppfattningar kring svårigheter runt fenomenet pedagogisk 

handledning. Studien visar tre kategorier av upplevelser och uppfattningar runt olika svårigheter 

kring pedagogisk handledning och de är: 

 inställningen, 

 expertisroll -uppfattningen att specialpedagogen ska ha svaret på alla frågor, 

 kommunikation -kommunikationssvårigheter och missförstånd mellan parter. 
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5.3.1 Inställningen 
En uppfattad svårighet är att det finns motvilja till pedagogisk handledning och att pedagogerna inte 

ser någon nytta med samtalet. Uppfattningen finns att pedagogerna kan uppleva den pedagogiska 

handledningen som något betungande och mästrande om det finns svårigheter i arbetssituationen. 

 I ett arbetslag där allt flyter på är det nog bra men i ett arbetslag som är högt belastat kan det i sämsta fall 

 kanske bildas något slags försvar... att här kommer det någon till som tror och vill. (Förskollärare) 

Citatet visar att förskolläraren har uppfattningen om att när arbetslaget har en hög belastning så kan 

inställningen till pedagogisk handledning bli negativ. Den kan upplevas som något betungande 

istället för något positivt som är till för att lyfta och hjälpa arbetslaget. 

En uppfattad svårighet som framkommer är att det måste finnas en öppenhet att ta in vad någon 

annan säger även om det kan innebära att du måste ändra ditt arbetssätt och eventuellt inse att det du 

gjort kanske inte var det mest fungerande i den situationen. 

 Det kan vara att man måste vara beredd att ta till sig vad någon annan säger. (Förskollärare) 

Uppfattningen ovan hos förskolläraren är att en förutsättning för att kunna ta till sig vad som sägs i 

samtalet är ett öppet sinne. 

5.3.2 Expertisroll 
Uppfattningen att en specialpedagog ska besitta kunskapsexpertis upplevs som en svårighet. Mer 

kunskap inom vissa områden finns men att besitta svaret på allt är inte rimligt. Upplevelsen av att 

förskollärarna förväntar sig en expert som kan ge svar på alla deras frågor och funderingar är en 

uppfattad svårighet. 

 Det svåra är att specialpedagogen ses som den som kan och den som ska ha svaret på alla frågor. Att 

 pedagogerna tror att det är så. (Specialpedagog) 

Specialpedagogen ovan har uppfattningen och upplevelsen av att förskollärarens förväntningar på 

dem är att de ska besitta svaret på alla de frågor som ställs och att de ska ha lösningen på de 

problem som uppdagas. 

Upplevelsen av att förskolläraren tror att specialpedagogen besitter så väldigt mycket mer kunskap 

och att denna underskattar sin egen roll samt att givandet och tagandet i samtalet uteblir och att 

samtalets mening försvinner. 

 Att du som specialpedagog kan så mycket mer. Javisst, jag har en del teoretisk kunskap som de inte har men 

 det är ju vi tillsammans som ska hitta lösningen om det är det samtalet handlar om. (Specialpedagog) 
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Citatet visar att specialpedagogen upplever att genom den förväntningen som förskolläraren har på 

dem så underskattas deras egna bidrag till samtalet. 

5.3.3 Kommunikation 
Kommunikation är en mycket avgörande del av den pedagogiska handledningen. Uppfattningen att 

den är svår visas i studiens resultat. Svårigheten kan visa sig på olika sätt allt från att det uppstår 

tystnad och att kommunikationen uteblir till att verklig eftertanke behövs i det som sägs. En 

upplevelse som visar sig är att det är bra att göra en resumé på innehållet i slutet av samtalet för att 

på bästa möjliga sätt undvika missförstånd. 

 Det är jättesvårt, kommunikation är det svåraste som finns. Jag måste tänka på vad jag säger jättemycket. Det 

 kan vara bra att summera mötet som man haft, göra en snabb repetition så man undviker missuppfattningar 

 som det troligen blir ändå. (Specialpedagog) 

Specialpedagogen visar genom uttalandet ovan att upplevelsen är att kommunikationen är det 

svåraste momentet i samtalet. För att undvika eller minska risken för missförstånd finns olika 

strategier för hur man kan göra. 

Pedagogerna har upplevelsen av att i situationen med ett barn i behov av särskilt stöd kan en 

svårighet vara att det blir för många olika element inkopplade som inte har med varandra att göra. 

Därigenom kommer många olika åsikter och förslag på arbetssätt men det kan ibland uppfattas som 

en svårighet när de själva inte arbetat med barnet i fråga under en längre period, då kan situationen 

tolkas på ett annat sätt än om de inte gjort det. Kommunikationen mellan olika parterna är inte alltid 

enkel och lättförståelig: råden är inte alltid självklara att följa. 

 För många kockar, med det menar jag att vi kan ha både centrala elevhälsan och en specialpedagog som varit 

 och tittat och gett sina förslag och som inte kan vara så otroligt konkreta eftersom man inte lever med de här 

 barnen. (Förskollärare) 

Förskollärarens uttalande visar på en uppfattning om svårigheter, att det ibland blir för många olika 

element inkopplade mot ett och samma barn, samt att dessa inte har ett samarbete och att de inte 

alltid har kunskapen och insikten i hur barnet faktiskt är och fungerar i vardagen. 

5.4 Förutfattade meningar om pedagogisk handledning 
Att inte ha erfarenhet eller upplevelser av någonting gör att det lätt skapas förutfattade meningar om 

vad det handlar om. I den här kategorin får vi se vad förskolläraren och specialpedagogen har för 

upplevelser av de förutfattade meningarna kring fenomenet pedagogisk handledning. Resultatet 

visar på två kategorier av tankar: 
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 åtgärder - en uppfattning av att förskolläraren/arbetslaget har gjort ett dåligt arbete som nu 

ska åtgärdas, 

 problemlösare - uppfattningen om att specialpedagogen är en problemlösare och som genom 

en ”quick-fix” löser allt. 

5.4.1 Åtgärder 
Det finns en upplevelse av att pedagogisk handledning innebär att söka fel både på individen och i 

arbetssättet: att det kommer någon utifrån som ska ta reda på brister och kritisera det aktuella 

arbetssättet. 

 Ja, att man ska hitta felen... att det är fel på någon annan. 

 Vi ska hitta felen. 

 Vad gör vi för fel? 

 Att det kommer någon och snokar. (Förskollärare) 

Citatet visar förskollärarens uppfattning är att pedagogisk handledning kan uppfattas som något som 

används för att söka fel och brister i det pedagogiska arbetssättet. 

Uppfattningen om rädsla finns. Rädslan om att det förs ett samtal där innehållet blir djupt och 

känslomässigt berörande: att det genom samtalet kommer att ställas krav på individen och att du 

som person kommer att kritiseras. 

 Många människor blir nog lite rädda att man petar på saker och ting som kanske berör dem på djupet. Att det 

 ställs krav och att man får kritik. (Förskollärare) 

Förskolläraren har här en uppfattning om att den pedagogiska handledningen kan skapa rädsla på 

grund av att diskussionsämnena kan beröra på ett personligt plan, samt att det genom samtalet kan 

kritiseras och ställas krav. 

5.4.2 Problemlösare 
Specialpedagogen upplever att det finns förutfattade meningar om att det inte krävs ett hårt och 

långsiktigt arbete för att uppnå bra resultat upplevs av specialpedagogen. Man menar att det finns en 

”quick-fix” att svårigheten löser sig genom ett samtal och inte genom det pedagogiska arbetet efter 

samtalet. 

 Att man tror att det ska gå snabbt att lösa svårigheter. 

 Att man inte är medveten om att det är hårt arbete efteråt. (Specialpedagog) 

Specialpedagogens uppfattning ovan är att förskolläraren inte inser att det är de själva som måste 

göra det stora arbetet, samt att det ska gå fortare än vad det gör att lösa svårigheter. En annan 

förutfattad mening som upplevs av specialpedagogerna i studien är att de upplevs som experter 
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inom ämnet och att de genom sin expertisroll kommer att lösa de eventuella problemen som finns i 

antingen arbetslaget eller med ett specifikt dilemma runt ett barn. 

 Att specialpedagogen är experten och ska lösa alla problem. (Specialpedagog) 

 Att specialpedagogen är en expert som löser alla problem och att om man sitter och pratar med någon så har 

 man problem. (Specialpedagog) 

Specialpedagogernas uttalande visar på upplevelser av att yrkesrollen medför en känsla av att denna 

ska vara en slags expert, samt att om ett samtal förs så innebär det automatiskt att de andra uppfattar 

att det finns ett problem eller en svårighet därav samtalet. 

Den här studien visar att det finns uppfattningar och upplevelser av att det finns förutfattade 

meningar om pedagogisk handledning. Det handlar exempelvis om tankar om rädsla för att någon 

utomstående pedagoger kommer och granskar och kritiserar arbetet. Det finns också upplevelser av 

att den som kommer, det vill säga specialpedagogen, ska vara en slags expert som ska servera 

färdiga lösningar på olika problem till arbetslagen. 

5.5 Jämförelsen förskollärare och specialpedagoger 
I detta stycke jämförs förskollärares och specialpedagogers uppfattningar kring de fyra aspekter av 

pedagogisk handledning som framkommit i studien. Jämförelsen kommer att presenteras under de 

fyra kategorierna: 

 syftet med pedagogisk handledning, 

 förutsättningar för pedagogisk handledning, 

 svårigheter med pedagogisk handledning, 

 förutfattade meningar kring pedagogisk handledning. 

5.5.1 Syftet med pedagogisk handledning 
Jämförelsen mellan förskollärare och specialpedagogers uppfattningar om vad syftet med 

pedagogisk handledning är skiljer sig inte åt beroende på profession. Det som skiljer sig är på en 

individuell nivå: vad du som enskild förskollärare respektive specialpedagog har för uppfattningar 

och erfarenhet om vad pedagogisk handledning är och vad du anser att det ska användas till. Den 

övervägande uppfattningen bland båda professionerna är att pedagogisk handledning är ett samtal 

som används vid problem eller för att diskutera pedagogiska dilemman. 

5.5.2 Förutsättningar för pedagogisk handledning 
Jämförelsen mellan förskollärare och specialpedagoger i förståelsen och viljan av att ha pedagogisk 

handledning visar inte på någon skillnad på uppfattning beroende på profession. Det är övervägande 

lika uppfattningar om att det är viktigt att veta vad den pedagogiska handledningen är  samt att  



30 

 

förskolläraren och specialpedagogen måste vilja delta själv för att det ska bli framgångsrikt. 

Åsikterna är också överensstämmande i hur förhållningssättet bör vara emellan de båda samtalande 

parterna. När det gäller förskollärarnas och specialpedagogernas upplevelser och tankar kring det 

professionella förhållningssättet, respekten och kommunikationen, visar studien att de båda 

professionerna har samma uppfattning i denna fråga. Det skiljer inget på yrkeskategorierna utan det 

är olika individuella tyckanden. 

5.5.3 Svårigheter med pedagogisk handledning 
Jämförelsen mellan förskollärare och specialpedagoger i denna kategori av tankar är att 

uppfattningarna är olika beroende på vilken profession de tillhör. Studien visar att uppfattningarna 

kring svårigheter med pedagogisk handledning bland förskollärarna handlar om öppenheten för 

fenomenet pedagogisk handledning. Bland specialpedagogerna handlar det om kommunikationen i 

samband med själva samtalet. Studien visar också skillnader mellan vad förskollärarna och 

specialpedagogerna uppfattar som svårigheter kring vad pedagogisk handledning handlar om, 

exempelvis för många inblandade och brist på verklighetsförankring, till att fastna vid en tanke och 

att inte kunna se andra möjligheter eller att deltagarna inte pratar under själva samtalet. 

5.5.4 Förutfattade meningar om pedagogisk handledning 
Jämförelsen mellan förskollärare och specialpedagoger i denna kategori visar att de skiljer sig åt 

genom att förskollärarens uppfattningar handlar mer om rädsla och åtgärder i arbetssättet medan 

specialpedagogernas tankar handlar om expertisrollen och att de ska ge färdiga lösningar åt 

förskollärarna. 

5.6 Sammanfattning av resultatet 
För att få en lättare överblick av studiens resultat följer här en sammanfattning av vad som 

framkommit av pedagogernas uppfattningar och tankar kring vad fenomenet pedagogisk 

handledning innebär för dem samt hur jämförelsen av deras tankar kring fenomenet pedagogisk 

handledning överensstämmer eller skiljer sig åt. 

Fyra olika aspekter på fenomenet pedagogisk handledning har framkommit i studien utifrån 

pedagogernas uppfattningar och tankar: 

 syftet med pedagogisk handledning, 

 förutsättningar för pedagogisk handledning, 

 svårigheter med pedagogisk handledning, 

 förutfattade meningar om pedagogisk handledning. 

En jämförelse mellan yrkesprofessionerna har också gjorts för att se om uppfattningarna som 

framkommer beror på vilken profession du tillhör. 
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Syftet med pedagogisk handledning är att det är ett samtal som kan ha två olika inriktningar. Den 

ena är att det är ett hjälpande samtal där förskollärarna får råd och stöd i sitt arbete. Den andra är att 

samtalet kan användas för att lyfta pedagogiska dilemman och genom samtalets inriktning kan 

verka kompetensutvecklande. 

Förutsättningar för den pedagogiska handledningen är att den bör ske av egen fri vilja och att 

pedagogerna måste förstå syftet och innebörden av samtalet för att det ska ge något resultat. Viktigt 

är också relationen mellan parterna, önskvärt är att den ska vara något distanserad och på en 

professionell nivå. Egenskaper som respekt, öppenhet och en rak kommunikation är viktiga i 

förhållandet mellan förskolläraren och specialpedagogen. 

Svårigheter i den pedagogiska handledningen är bland annat inställningen till fenomenet. Förståelse 

för varför själva samtalet genomförs är viktig annars kan rädslor och fördomar skapas och utveckla 

motvilja. Fler svårigheter med pedagogisk handledning är också att specialpedagogen uppfattas som 

en expert som kommer in för att lösa alla problem samt att kommunikationen mellan parterna 

brister, både i viljan att vilja och våga prata men även i uttryckssätt. 

Förutfattade meningar är något som träffas på och studiens resultat visar att en uppfattning från 

förskollärarna är att det pedagogiska samtalet är ett samtal som genomförs för att kritisera och hitta 

fel i deras arbetssätt, att deras kompetens är otillräcklig. Specialpedagogernas uppfattning kring 

förutfattade meningar är att deras roll i det hela är att de är experter som kommer in och kommer att 

lösa alla problem. 

I jämförelsen mellan förskollärarna och specialpedagogerna i studien framkommer det att under 

rubrikerna ”syftet med och förutsättningarna för” pedagogisk handledning handlar inte åsikterna 

om vilken profession du tillhör utan de är mer individuella. Under ämnena svårigheter med och 

förutfattade meningar om pedagogisk handledning skiljer sig uppfattningarna åt beroende på vilken 

yrkeskategori du tillhör. 

6. Diskussion 
Syftet med arbetet är att ge en inblick i pedagogers uppfattningar om pedagogisk handledning samt 

få en indikation på om och i så fall hur förskollärarens uppfattningar liknar eller skiljer sig från 

specialpedagogens uppfattningar i frågan om fenomenet pedagogisk handledning. 
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Frågeställningarna som jag valt i arbetet är: 

 vad är förskollärarens och specialpedagogens uppfattningar om pedagogisk handledning? 

 vilka likheter och skillnader finns mellan professionernas uppfattningar inom fenomenet 

pedagogisk handledning? 

I följande avsnitt kommer en diskussion föras kring de aspekter av uppfattningar som framkommit i 

studiens resultat. Resultatet kommer att lyftas mot den tidigare forskning som tidigare tagits upp 

samt mot det sociokulturella perspektivet som är arbetets teoretiska perspektiv. En del med 

slutsatser och egna reflektioner presenteras, därefter kommer metoddiskussionen där jag diskuterar 

och reflekterar över mitt metodval. Diskussionen avslutas med arbetets kunskapsbidrag och med 

idéer gällande vidare forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer vara indelad i två delar. Den första delen kommer att diskutera 

resultatet under följande rubriker: 

 syftet med pedagogisk handledning, 

 förutsättningar för pedagogisk handledning, 

 svårigheter med pedagogisk handledning, 

 expertisrollen, 

 förutfattade meningar om pedagogisk handledning, 

 jämförelsen förskollärare och specialpedagogerna, 

 slutsatser. 

Den andra delen har följande rubriker: 

 metoddiskussion, 

 kunskapsbidrag, 

 förslag till vidare forskning. 

6.2 Syftet med pedagogisk handledning 
Resultatet visar på att den övervägande uppfattningen är att pedagogisk handledning är ett samtal 

där förskolläraren ska få råd/lösningar, eller bli lyssnad på av exempelvis en specialpedagog som 

har en mer gedigen pedagogisk utbildning än en själv. Dock finns tanken och uppfattningen om den 

pedagogiska handledningen som en möjlighet att lyfta och diskutera pedagogiska dilemman. 

Säljö (2010) menar att kommunikationen är länken mellan kulturen och individens lärande. 

Kulturella föreställningar, redskap, sättet att tala, lösa och finna problem lär vi oss i samband med 

interaktionen av andra människor. Det vi lär oss genom samtalet/mötet med andra människor är det 
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som vi sedan använder oss av själva. 

Birnik (2010) tar upp fenomenet handledningens många olika skepnader. Det finns oerhört många 

olika typer av handledning. I pedagogisk handledning är det väsentligt att komma ihåg att båda 

parter besitter mycket kunskap inom ämnet (Birnik, 2010 & Salander & Salander, 2007). 

Boethius & Ögren (2003) menar att handledning ska erbjuda möjligheten till reflektion och 

bearbetning men även integrering av teori och praktik. Pedagogisk handledning en möjlighet att 

kontinuerligt diskutera och reflektera över pedagogiska dilemman och genom detta förhöjs både 

kompetens och kvalité i förskolan. Min erfarenhet av förskolans verksamhet är att den är väldigt 

tidspressad samt att det finns väldigt lite tid till reflektion, bland annat på grund av stora 

barngrupper och hög beläggning på barnen. Detta kan medföra svårigheter till 

kompetensutveckling. Enligt Läroplan för förskolan. Lpfö-98 så är det varje rektors skyldighet att 

sörja för sina pedagogers kompetensutveckling. Pedagogisk handledning skulle kunna vara ett 

alternativ till den kompetensutvecklingen. 

Forumet pedagogisk handledning kan även användas vid olika typer av svårigheter men studiens 

resultat visar att det är nästan enbart det det används till. Lendhals Rosendahl & Rönnerman (2002) 

tar upp att handledning är vanligast förekommande inom vården och att det där ses som en del av 

den yrkesmässiga utvecklingen. Om vi inom barnomsorgen skulle ges samma möjlighet, är det då 

så att grundkvalitén och den pedagogiska tanken skulle utvecklas? Sundqvist (2012) menar att den 

handledningsmodellen som använder sig av föreskrivande och rådgivande inslag är den som visar 

bäst resultat i de handleddas beredskap samt i barnets inlärningsprocess, dock har handledning med 

mer icke-föreskrívande inslag vuxit i popularitet. 

6.2.1 Förutsättningar för pedagogisk handledning 
Resultatet visar att pedagogerna anser att en förutsättning för pedagogisk handledning är att den 

egna viljan finns samt en förståelse för vad pedagogisk handledning är. Resultatet visar på att 

förhållandet mellan parterna är en viktig del i det pedagogiska handledningssamtalet. 

I frågan vad syftet med pedagogisk handledning är har flera alternativ framkommit. Dels 

rådfrågande och problemlösande men även att den kan verka kompetensutvecklande genom 

diskussion. Säljö (2010) anser att ett samtal mellan individer kan vara ett bidrag till nytänkande och 

nya vinklar på synsättet och genom detta kan det pedagogiska handledningssamtalet verka 

kompetensutvecklande. Något som verkar vara ännu viktigare är att den egna viljan finns till att ha 

pedagogisk handledning. Även om förståelsen finns så måste pedagogerna ändå vilja sitta där och 

samtala. 
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Åberg (2009) tar upp detta dilemma, att det finns arbetsplatser som inte vill ha nya perspektiv, att 

allt ska vara som det alltid har varit. Åberg (2009) menar också att beslutet om pedagogisk 

handledning uppifrån kan ha negativ effekt på viljan att vilja ha det. Dock visar denna studies 

utfallsrum att det anses viktigt med tydliga riktlinjer uppifrån och att det ska förenkla processen. Jag 

tror att i denna fråga så är det självklart att den egna viljan måste finnas för att uppnå ett bra 

resultat. Finns en positiv inställning till hela fenomenet skapas större förutsättningar för ett lyckat 

resultat men som studien visar tror jag att det ibland är viktigt med klara och tydliga riktlinjer. Det 

finns alltid “bakåtsträvare” som inte vill men får man hjälp genom en tydlig ledning och riktlinjer 

för samtalet så ges möjligheten till att se saker ur en ny synvinkel och därigenom även möjligheten 

till positiv utveckling. Enligt Säljö (2010) är det inom det sociokulturella perspektivet en 

självklarhet att utveckling sker lika mycket inom människan som i den gruppen som denna ingår i. 

Professionalism och en viss distans är något som tas upp. Enligt Bladini (2004) är det handledande 

uppdraget väldigt öppet för egen tolkning. Att vara en kvalificerad samtalspartner och vad det 

innebär beror på vad du har för erfarenhet samt hur uppdraget tolkas utav specialpedagogen som 

person. 

Både förskolläraren och specialpedagogen arbetar med människor både vuxna och barn. Olika 

relationer skapas med olika individer en del berör mer eller mindre, det är mänskligt. För att kunna 

hålla en professionell handledarroll är en nära relation med den/de handledda inte att föredra. En 

nära relation kan göra att du inte ser på saker och ting på ett så objektivt sätt som det är möjligt att 

göra, på grund av personlig involvering. Utöver det finns en tanke om att det som sägs och bestäms 

i samtalet lättare kan förbises av pedagogerna. De tar det kanske inte riktigt på allvar på grund av en 

nära relation. 

Uppfattningen om det pedagogiska handledningssamtalet är att den egna viljan och förmågan måste 

finnas. Detta är något som ständigt behöver arbetas med. Det är så lätt att säga något som känns 

kränkande för någon annan som i sin tur gör att hen inte känner sig respekterad och som efter 

uttalandet inte vill säga det som denna tänkt. I och med detta är det lätt att öppenheten i 

kommunikationen försvinner. Kommunikation med andra är oerhört svårt och kräver ständig träning 

och eftertanke. Tänkvärt är också att det är inte bara kommunikationen med den andra parten som 

är viktig. Dina uttalanden och hur du uttrycker dig spelar oerhört stor roll. Resultat visar på att 

kommunikation upplevs som en svårighet. 
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6.2.2 Svårigheter med pedagogisk handledning 
Den övervägande uppfattningen är att pedagogisk handledning används vid svårigheter eller 

problem. Dock finns uppfattningen att den bör användas kontinuerligt och i kompetensutvecklande 

syfte. En fundering som väcks hos mig är att resultatet visar att både förskollärare och 

specialpedagoger delar den övervägande uppfattningen om vad pedagogisk handledning används 

till, det vill säga rådgivande och problemlösande. En sådan fundering går hand i hand med vad 

Langelotz (2014) presenterar. Säljö (2010) menar att det sociokulturella perspektivet utgår från att 

människans förståelse och sätt att agera hör samman med det sociala och kulturella mönster som 

omger oss. Resultatet visar att de svårigheter som uppfattas av förskollärarna och 

specialpedagogerna inom den pedagogiska handledningen är inställningen till fenomenet och 

inställningen kan skapa rädslor och fördomar. En svårighet som upplevs av specialpedagogen är att 

denna uppfattas som expert. 

Att ta kritik är aldrig lätt och att sitta i ett samtal där andra lösningar och arbetssätt ges som förslag 

kan säkerligen upplevas som svårt att ta till sig. För övertygelsen om att det jag arbetar med är rätt 

bör finnas där för en helhjärtad arbetsinsats. Men om rädslan eller olusten av att höra någon annans 

åsikt hindrar en från att utvecklas eller att förändra situationen till det bättre för ett barn eller en 

barngrupp eller i arbetslaget, så riskerar det att påverka utvecklingen negativt. Om man ser det 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv så är en grundtanke där att kommunikationen mellan människor 

är utvecklande (Säljö, 2010), men för att då kunna utvecklas och få nya perspektiv behövs en 

öppenhet för att kunna ta till sig andra människors tankar och funderingar. Richmond & Smiths 

(1990) studie visar på att pedagoger gärna vill få möjlighet att reflektera sina tankar med kollegor 

och en handledare i ett forum där ömsesidig respekt visas. 

6.2.3 Expertisrollen 
Förskollärarna anser att specialpedagogen ska besitta svar och lösningar medan specialpedagogen 

enligt min mening ska ha en viss grundkunskap som sedan utökas genom praktik och 

vidareutbildning. Genom att diskutera och formulera frågorna rätt samt ge ett utomstående 

perspektiv kan specialpedagogerna hjälpa förskollärarna att själva komma fram till bra slutsatser 

som kan leda till utveckling (Säljö, 2010). Vi får inte glömma att förskolläraren besitter oerhörd 

kunskap om det faktiska barnet och hur det är att arbeta i gruppen. Förskollärarens förhållningssätt 

till både barnen och arbetslaget är av stor vikt (Sandberg, 2009) Specialpedagogen bidrar med mer 

kunskap i ämnet “barn i behov av särskilt stöd” och förskolläraren besitter kunskapen om 

verkligheten runt barnet och gruppen. De båda professionerna bidrar med olika moment till 

verksamheten och utvecklingen (Bladini, 2004 & Sandberg, 2009).  
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Båda professionerna bidrar med viktiga resurser för att utvecklingen av den pedagogiska tanken och 

verksamhetens kvalitét ska föras framåt (Säljö,2010). 

6.2.4 Förutfattade meningar om pedagogisk handledning 
Uppfattningarna i studien under denna kategori länkas samman med de tre första kategorierna och 

ger oss möjligheten att få en uppfattning av vad fenomenet pedagogisk handledning kan vara och 

innebära. Studiens resultat visar att förskolläraren har uppfattningen om att den pedagogiska 

handledningen kan uppfattas som kritiserande och felsökande. Specialpedagogen upplever däremot 

att uppfattningen om att denna ska vara någon slags expert är en förutfattad mening. 

Brodin & Lindstrand (2010) menar att den pedagogiska handledningen är på frammarsch som en 

accepterad och erkänd metod för att lyfta pedagogiska dilemman i ett samtal. Boethius & Ögren 

(2003) lyfter handledningen som en möjlighet till bearbetning och reflektion som i slutändan ska 

bidra till fördjupad kompetens och därigenom förhöjd kvalité. Lendahls Rosendahl & Rönnermann 

(2002) menar att handledningen är ett växande forum med inriktning på en ökad professionalism 

dock är det vanligast inom vårdande eller behandlande yrken. 

I resultatet av de studier som Lindqvist mfl (2011) genomfört så visar det på att de flesta 

pedagogerna (special-, ämnes- och klasslärare) anser att specialpedagogen ska arbeta direkt mot 

barnet medan specialpedagogen själv värderar sitt handledande uppdrag högre. 

Pedagogisk handledning finns inom förskolan men existerar ännu inte som något kontinuerligt 

återkommande. Sandberg (2013) anser att kompetensutvecklingen inom förskoleverksamheten är 

bristfällig men Sandbergs egna studier visar på att kontinuerlig pedagogisk handledning är mycket 

uppskattad samt kompetensförhöjande enligt pedagogerna själva. Sandberg (2009) menar också att 

för att arbetslaget ska ges möjlighet till att utveckla sitt arbete och sin pedagogik krävs tid 

tillsammans. 

Tanken finns på kontinuerlig pedagogisk handledning och att det kan bidra till förhöjd kompetens 

samt kvalité inom förskolans verksamhet. Vid mer kontinuitet och om den pedagogiska 

handledningen blir mer vanligt förekommande så kan pedagogernas förståelse öka för vad 

pedagogisk handledning innebär och vad det kan bidra till och därigenom kommer förhoppningsvis 

många förutfattade meningar försvinna. 

6.2.5 Jämförelsen mellan förskollärare och specialpedagoger 
Denna del har varit intressant på så vis att jag kunnat ge en inblick i förskollärarens och 

specialpedagogens tankar och uppfattningar om den pedagogiska handledningen. De har ju ändå 

inte helt lika pedagogisk utbildning och kunskap. Resultatet visar att uppfattningarna var högst 
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individuella men ändå liknande inom aspekterna ”syftet med och förutsättningarna för”.  Resultatet 

visar också på att förskolläraren och specialpedagogen har skilda erfarenheter i fråga om fenomenet 

inom aspekterna ”svårigheter med och förutfattade meningar om” pedagogisk handledning . 

Hur kan det komma sig att även specialpedagogerna ser pedagogisk handledning som ett mest 

rådfrågande och problemlösande forum. Har det blivit så att det är detta sociala och kulturella 

mönster som den svenska förskolan står för idag för specialpedagogerna, rådgivande och 

problemlösande. Detta trots att forskningen visar att den pedagogiska handledningen kan vara så 

mycket mer. Om förskolläraren och specialpedagogen fick möjlighet till att sitta ner och 

kommunicera i ett forum utanför barngruppen så skulle ett utbyte av tankar leda till lärande 

(Bladini, 2004 & Säljö, 2010). Då Läroplan för förskolan Lpfö-98 påtalar att det är förskolechefens 

ansvar att sörja för pedagogernas fortbildning och verksamhetens utveckling skulle den 

pedagogiska handledningen kunna vara till ett bra fortbildningshjälpmedel. 

Att upplevelserna är mer skilda åt och samstämmiga inom yrkesprofessionen i uppfattningarna 

kring svårigheter med och förutfattade meningar om pedagogisk handledning beror antagligen på 

vilken roll du har i samtalet. 

6.2.6 Slutsatser och reflektioner 
Slutsatserna efter att ha gjort denna studie är att fenomenet pedagogisk handledning i förskolan 

mest förekommer som en slags problemlösande samtalsåtgärd för arbetslag med barn i behov av 

särskilt stöd, dock förekommer tanken på det som ett forum för att diskutera och reflektera över 

pedagogiska dilemman och den diskussionen kan vara kompetensutvecklande i sig. 

Det är viktigt med en förståelse och insikt i vad syftet med den pedagogiska handledningen är. 

Vidare anses att inställningen ska vara positiv för att få till ett lyckat samtal. Svårigheter som 

framkommer är att det måste finnas en öppenhet för att kunna ta till sig andras åsikter. Det måste 

också finnas reflektioner samt förslag på förbättringar i arbetssättet. Relationen mellan parterna bör 

vara professionell och kommunikationen mellan parterna är något som tas upp som en svårighet, 

bland annat på grund av risken för missförstånd. 

Fenomenet pedagogisk handledning kan skapa många känslor så som rädsla och känslan av att inte 

räcka till kunskapsmässigt på grund av förväntningar från utomstående. Förutfattade meningar som 

framkommer om pedagogisk handledning är att förskollärarna tror att det är till för att felsöka deras 

arbetssätt eller att det finns problem i arbetslaget om ett samtal ska hållas. Specialpedagogen i sin 

tur anser att det finns uppfattningar om att de ska vara en expert som ska kunna ge råd och lösningar 

i frågan om “barn i behov av särskilt stöd”. 
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Jämförelsen mellan förskollärarens och specialpedagogens uppfattningar om fenomenet pedagogisk 

handledning så är uppfattningen om själva fenomenet väldigt individuell beroende på den 

förkunskap och erfarenhet informanterna har sedan tidigare, dock är tankarna liknande. De 

svårigheter och förutfattade meningar som uppfattas hör mer till den yrkesprofessionen de tillhör 

och vilken roll de har inom den faktiska pedagogiska handledningen, troligen på grund av vad deras 

egna upplevelser varit sedan tidigare. 

En reflektion som väcks och kvarstår är att den pedagogiska handledningen mestadels används till 

akuta situationer. Om den skulle användas mer kontinuerligt skulle den kunna verka förebyggande 

och kvalitetsförhöjande för verksamheten och pedagogerna i allmänhet, och genom det kunna 

utveckla pedagogiken så att det pedagogiska handledningssamtalet inte behövs användas så ofta i 

”akutärenden”. 

6.3 Metoddiskussion 
Jag tycker att mitt val av kvalitativa intervjuer som datainsamling känns bra och att det var den 

metod som var mest lämpad när min mening med studien har varit att undersöka pedagogers 

upplevelser och tankar kring fenomenet pedagogisk handledning. Jag hade kunnat använda mig av 

en enkätundersökning men valde bort det alternativet då det blir mycket svårare att på djupet få reda 

på människors upplevelser och tankar (Trost, 2010, Kvale, 1997). 

Jag har valt att göra enskilda intervjuer med pedagogerna då det är pedagogens egna tankar och 

uppfattningar jag vill höra. Om jag gjort en gruppintervju finns det en risk att alla kanske inte får 

fram sin åsikt eller att man eventuellt färgas av någon annans åsikt i stunden. 

Urvalet och antalet informanter till denna studie har varit tillräckligt då insamlad data visar på 

liknande uppfattningar. Vid mera tid och en större undersökning så skulle jag ökat på antalet 

pedagoger att intervjua och inte gjort ett bekvämlighetsurval. Detta på grund av att det skulle vara 

intressant att se vad ett annat sorts urval till studien skulle bidra med. Kanske skulle resultatet bli 

helt annorlunda med andra informanter. Det skulle varit intressant att få ett större och bredare 

material att arbeta med, därför att en sådan studie eventuellt skulle visa på nya aspekter som inte 

framkommit i det material jag nu fått. 

Att genomföra en intervju är inte lätt men vartefter jag genomförde intervjuerna kände jag mig mer 

och mer bekväm i situationen och mer bekant med mitt egna material. Första känslan var att jag 

kände mig bortkommen och osäker och därför tror jag att valet av halvstrukturerade intervjuer var 

bra. Att använda sig av halvstrukturerade intervjuer som innebär att jag har en förarbetad 

intervjuguide anser jag varit lämpligt då min lilla erfarenhet av detta behövde en del stöd. Eftersom 
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jag hade stödet av intervjuguiden så upplevde jag att informanterna kunde få ett så bra och lättsamt 

intryck som möjligt av vår pratstund i enlighet med vad Dalen, (2007), Kvale, (1997), Bryman, 

(2008) och Trost (2010) förespråkar för en oerfaren forskare. 

Det goda resultatet av intervjun anser jag berodde till stor del på hur själva miljöns utformning var i 

intervjurummet. När vi satt i ett kontorsrum med nästan enbart bord och stolar blev samtalet mer 

stelt och fåordigt. Stämningen mellan oss kändes mera ansträngd. De gångerna intervjun 

genomfördes i en mer avslappnad miljö som i personalrummet, där vi kunde sitta mer avslappnat i 

en soffa eller fåtölj, flöt samtalet bättre. Jag upplevde att det blev en mer förtroendefull intervju med 

mera material att bearbeta. Mitt konstaterande är att miljöns utformning spelar stor roll för 

resultatet. En tanke är dock att om mina informanter varit barn eller ungdomar är det inte alls säkert 

att den nu fungerande miljön skulle vara lämplig. Mina tankar angående miljöns utformning 

samstämmer med det Trost (2010) framlägger. 

Den svåraste delen i hela arbetet anser jag vara den fenomenografiska analysen. Den har varit 

tidskrävande och många gånger har det känts som om jag ”famlat i mörker”. Jag har följt Fejes & 

Thornbergs (2015) sjustegsmodell och därigenom fått en mall på hur man kan genomföra en studie 

med fenomenografisk ansats. Jag har aldrig funderat på att byta ansats trots svårigheter, att 

presentera ett resultat med fenomenografiska ansatser har varit en föränderlig process. Jag har flera 

gånger omarbetat min resultatpresentation för att förtydliga resultatet. Jag har från början funderat 

över vad jag ville undersöka och utifrån det valde jag med stöd av forskning lämplig 

datainsamlingsmetod och därefter kom ansatsvalet. Fenomenografisk ansats är i mitt tycke inte 

särskilt lätt men jag ser det som en erfarenhet och har kommit fram till ett resultat som presenterar 

aspekter av pedagogers uppfattningar och tankar om pedagogisk handledning. 

Jämförelsen mellan förskollärare och specialpedagogernas uppfattningar av fenomenet pedagogisk 

handledning gjordes inom de fyra aspekterna som jag kom fram till efter att ha gjort den 

fenomenografiska analysen. Jag jämförde de uppfattningarna jag fått fram för att se om de skiljde 

sig åt eller om de var liknande. Att göra själva jämförelsen har inte varit så svår, resultatet talar för 

sig själv. Svårigheten har varit att presentera resultatet på ett bra och intressant vis och så att det ska 

kunna ge en inblick i samt skapa vidare tankar kring varför det ser ut så och hur det ska kunna gå att 

utveckla tankesättet. 

6.3.1 Kunskapsbidrag 
Jag tror att denna studie kan bidra till att upplysa verksamma pedagoger och rektorer till vad 

pedagogisk handledning uppfattas som. Jag tror att studien genom den tidigare forskningen jag lyft 

fram kan bidra till att förändra synen på pedagogisk handledning. Från mestadels rådgivande och 
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problemlösande till att även vara ett forum för att diskutera och reflektera över pedagogiska 

dilemman, att det kan fungera som en kompetensutvecklande åtgärd om den används kontinuerligt. 

6.3.2 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning inom fenomenet pedagogisk handledning är efter min genomförda 

studie att undersöka hur pedagogernas uppfattningar om fenomenet förändras vid mer kontinuitet. 

Min genomförda studie är alldeles för liten för att kunna bidra till något revolutionerande inom 

ämnet men den kan ge en indikation på hur det ser ut inom förskolans verksamhet idag. Intressant 

skulle också vara att göra en liknande studie med andra pedagoger och se om den visar liknande 

uppfattningar och utifrån det göra en större studie som kan ge ett mer tillitsfullt resultat som 

förhoppningsvis kan påverka den pedagogiska handledningens existens inom förskolans verksamhet 

till det positiva. 
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Bilaga 1- Missivbrev till rektorer 

Hej, 

Mitt namn är Frida L-Clewe och jag läser sista terminen på Linköpings Universitets 

Specialpedagogprogram. Jag håller nu på med mitt avslutande examensarbete som ska handla om 

ämnet pedagogisk handledning samt förskollärarens och specialpedagogens uppfattningar om 

fenomenet pedagogisk handledning. Jag undrar om jag har ditt tillstånd att kontakta förskollärare 

och specialpedagoger i din enhet för att se om intresse finns för att delta i min studie? 

Har du några frågor eller funderingar angående min studie är du välkommen att höra av dig till mig 

via mail eller telefon. 

Mvh Frida L-Clewe 

mail: *****.*****@****.** 

telefon: 070*-****** 
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 

 Presentation 

Syftet med intervjun är att få en bild av förskollärarens/specialpedagogens tankar kring pedagogisk 

handledning. 

 Anonymitetsskydd 

Alla uppgifter om förskola och informant kommer att anonymiseras och det är enbart jag som 

kommer att lyssna på ljudupptagningen, samt se på de skrivna anteckningarna. 

 Ditt deltagande är självklart frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 Öppningsfrågor 

Kan du kort berätta om din yrkesverksamma roll på förskolan? 

Hur ser ditt uppdrag ut? 

Hur länge har du arbetat? 

 Begreppsutredning 

Vad är pedagogisk handledning för dig? 

 Uppfattningar 

Vad tror du att pedagogisk handledning har för betydelse, individuellt, i grupp, verksamhet och 

kompetensutvecklande? 

 Samarbete/förutsättningar 

Hur anser du att förhållandet mellan specialpedagog och förskollärare i pedagogisk handledning bör 

vara? 

Vilka förutsättningar anser du krävs för att det ska vara så? 

Hur tänker du kring utbudet/tillgängligheten av pedagogisk handledning? 

Vilka svårigheter finns det för/med pedagogisk handledning? 

 Erfarenheter/upplevelser 

Vad är din upplevelse av pedagogisk handledning? 

Vad hade du för förväntningar innan? 

Överensstämde dina förväntningar med verkligheten? Om inte, vad skiljde sig åt? 

Finns det som du upplever några förutfattade meningar angående pedagogisk handledning? 

 (Spec. ped) Vad är din upplevelse av att handleda? (Förväntningar/svårigheter) 



45 

 

 Övrigt 

 Finns det något mer du vill tillägga eller berätta om som saknas i intervjufrågorna? 

Tack för din medverkan! Om du har någon fråga eller något att tillägga i efterhand så går det bra att 

kontakta mig. 


