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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de specialpedagoger och pedagoger som intervjuats i studien för deras 
medverkan, det är ni som möjliggjort detta. Vi skulle även vilja tacka våra handledare Kattis 
Edström och Åsa Gardelli för deras stöd under arbetets gång. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla 
dem som har ställt upp och stöttat oss under hela denna process. 

Specialpedagogutbildningen, maj 2019 

Ann-Helen Francki och Charlotta Lass 



Abstrakt 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver 
handledning i förskolan samt hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver vilka effekter 
handledning kan ge. För att besvara syftet kom vi fram till följande frågeställningar, hur kan 
specialpedagogens yrkesroll se ut i förskolan, hur beskriver specialpedagogen och pedagogerna 
handledning i förskolan samt beskriver specialpedagogen och pedagogerna att någon förändring 
skett i lärmiljön efter handledningen, i så fall vilken. Studien grundar sig på en kvalitativ 
forskningsansats och metoden som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt 
fokusgruppintervjuer. I studien har två specialpedagoger som arbetar mot förskolan samt tre 
arbetslag som får handledning av specialpedagog intervjuats. Som stöd i analysen av resultatet har 
de specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och relationella perspektivet, använts. 
Resultatet som har framkommit är att specialpedagogerna har olika arbetssätt och arbetar med 
handledning på olika sätt. I reflektion med arbetslagen upplever specialpedagogerna effekten av 
handledningen. Alla arbetslagen beskriver förändring i lärmiljön efter handledningen med 
specialpedagogen. Samtliga arbetslag beskriver handledning som något positivt. 

Sökord: förskolan, handledning, specialpedagog, specialpedagogik 



Abstract 
The aim of this study is to increase the knowledge about how the special educator and the educators 
describe tutoring in the preschool and how the special educator and the educators describe the 
effects that tutoring can give. To answer the aim, we came up with the following questions, how can 
the special educator's professional role look in the preschool, how does the special educator and the 
educators describe tutoring in the preschool and do the special educator and the educators describe 
that any change has occurred in the learning environment after the tutoring, if so which one. The 
study is based on a qualitative research approach and the method used is qualitative semi-structured 
interviews and focus group interviews. In the study, two special educators working towards 
preschools and three work teams who receive tutoring of special educator have been interviewed. In 
support of the analysis of the result, the special educational perspectives, the categorical and 
relational perspective, have been used. The result that has emerged is that the special educators have 
different working methods and work with tutoring in different ways. In reflection with the work 
team, the special educators experience the effect of the tutoring. All the teams describe changes in 
the learning environment after the tutoring with the special educator. All work teams describe 
tutoring as something positive. 

  

Keywords: preschool, special education, special educator, tutoring 
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Inledning 
För att barn ska få en bra start i livet är de första åren betydelsefulla, understryker Björck-Åkesson 
(2014). Lek, lärande och samspel utgör viktiga pelare för senare utveckling i livet. I förskolan läggs 
grunden för det livslånga lärandet och förskolevistelsen utgör en stor del av många barns vardag. 
Barn behöver få sina fysiska behov tillgodosedda, men också stimulans, samspel och struktur. Barn 
behöver leka med andra barn och ingå i olika sociala sammanhang. Några barn behöver dessutom 
särskilt stöd i vardagen för sin utveckling och lärande. Det som sker i förskolan påverkar därmed 
barnen i allra högsta grad och förskolan får en alltmer betydelsefull roll och vikten av att sätta in 
tidiga insatser för barn i svårigheter blir tydligt (Björck-Åkesson, 2014). En positiv miljö där barnen 
trivs, blir sedda och är trygga är en förutsättning för lärande, påtalar Bruce, Rubin, Thimgren och 
Åkerman (2016). För att barnen ska känna sig trygga på förskolan är det en viktig förutsättning att 
barnen förstår vad som händer och att pedagogerna förbereder barnen på vad som ska hända. Att 
förstå sin vardag på förskolan gör det lättare att hantera den (Bruce et al., 2016). 

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) ska förskolan lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas på ett 
sådant sätt att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2016). Förskolan är, 
enligt Björck-Åkesson (2014), det första steget i utbildningen där barnet ska utvecklas och lära sig 
inför framtiden därför är det viktigt att hjälpa barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan. Det 
specialpedagogiska stödet behövs för att ge alla barn möjlighet till just detta. För att det ska fungera 
gäller det att pedagogerna som arbetar i förskolan har goda kunskaper inom många områden och 
kan få stöd när de känner att deras kunskaper och erfarenheter inte räcker till (Björck-Åkesson, 
2014). Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) beskriver i sin studie att 
förskolepersonalen känner sig ensamma i sitt arbete och behöver kompetensutveckling för att kunna 
möta alla barns behov på ett professionellt sätt. Sandberg och Norling (2014) betonar vikten av 
handledning och kompetensutveckling för pedagogerna för att säkra kvalitén i förskolan. Detta 
pekar på vikten av stöd från specialpedagog i förskolans verksamhet. 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2016, s. 5). 

Det är viktigt, enligt Lutz (2013), att det finns en medvetenhet från pedagogernas sida om vilket 
stöd och stimulans som behövs för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt. I den 
svenska förskolan finns det barn med alla slags variationer av funktionsnedsättningar och därför 
fyller de specialpedagogiska insatserna i förskolan en viktig funktion. Barn i behov av särskilt stöd 
kan ha gått flera år i skolan innan de uppmärksammas på allvar. De pedagogiska behoven för dessa 
barn hade kunnat mötas redan i förskolan om de uppmärksammats tidigare (Lutz, 2013). I skollagen 
går att läsa "Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 
ges det stöd som deras speciella behov kräver." (SFS 2010:800, kap. 8, 9 §). 
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Flertalet studier (Almqvist, 2006; Renblad & Brodin, 2014) visar att allt fler barn och allt yngre 
barn inom förskolan mår dåligt och är i psykiska, emotionella eller sociala svårigheter. Samtidigt 
signalerar förskolepersonalen att de behöver mer stöd för att kunna hjälpa alla barn att ge dem bästa 
förutsättningar för utveckling och lärande (Almqvist, 2006; Renblad & Brodin, 2014). Barn 
påverkas av sin sociala omgivning och utvecklas utifrån de sociala sammanhang barnet befinner sig 
i. Barnets individuella förutsättningar och förmågor har betydelse, men också den fysiska och 
psykiska miljö barnet befinner sig i och därför har förskolan en viktig del i det hela (Renblad & 
Brodin, 2014). Även Nordin-Hultman (2005) tar upp att allt fler barn i förskolan visar oro, 
koncentrationssvårigheter eller svårigheter med det sociala samspelet. Författaren hävdar att i 
förhållande till de normer och föreställningar som råder inom förskolan skapas bilder av barnen som 
avvikande eller extra behövande. Miljö och material anser hon kan ses som ett villkor för om barnet 
uppfattas som kompetent eller som ett barn i behov av extra stöd. Författaren påpekar att våra 
föreställningar och teorier är med och skapar bilden om barnet och vad uppmärksamhet riktas mot. I 
förskolan läggs ofta fokus på hur barnet är och svårigheterna förläggs hos barnet. Detta leder till att 
det finns en syn på att det är barnet som ska förändras och inte pedagogiken eller miljön där 
förändringen borde ske (Nordin-Hultman, 2005). Palla (2011) beskriver miljön i förskolan där 
barnen möter en verksamhet med specifika krav, förväntningar och förhoppningar och genom det 
riktas också fokus mot beteenden och kunskaper, sätt att vara och göra. Barns identiteter blir något 
som skapas och konstrueras i olika kontexter och möten med andra. 

Vi upplever av erfarenhet från vår yrkesverksamhet att det finns en förväntning från pedagogernas 
sida att vid handledning av specialpedagog ska specialpedagogen komma in och lösa problemet 
som ofta är kopplat direkt till barnet. Det uppstår en besvikelse från pedagogernas sida efter 
handledning eftersom pedagogerna kanske hade en annan förväntning på handledningen än vad som 
skedde. Bladini (2004) tar i sin studie upp att det kanske finns en förväntning från pedagogerna på 
specialpedagogens kompetens och att denna ska komma och ta hand om barnet som har problem. 
Enligt författaren ska specialpedagogen i sitt handledande samtal fungera som ett bollplank till 
pedagogerna där specialpedagog och pedagoger tillsammans finner lämpliga lösningar på 
problemet. Specialpedagogen fungerar som en rådgivare men det är pedagogerna själva som 
genomför lösningarna i konsultation med specialpedagog. Normells (2002) erfarenhet är att 
handledning behöver omgärdas av ett stabilt ramverk, vilket innebär att handledaren redan från 
början går igenom vad som ska gälla tillsammans med gruppen. Gruppen behöver komma överens 
om vad som ska diskuteras under handledningen och vad som ska diskuteras på annat håll. Om det 
finns en fast struktur, som är densamma varje gång, ökar tryggheten i gruppen. Detta är något som 
även von Ahlefeld Nisser (2017), Tveiten (2014) och Åberg (2009) tar upp, von Ahlefeld Nisser 
poängterar vikten av att klargöra syftet med handledningssamtalet och tala om förväntningarna för 
att undvika missförstånd. 

Enligt examensordningen för specialpedagoger från 2011 “ska studenten visa fördjupad förmåga att 
vara en kvalificerad samtalspartner och råd-givare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 
andra berörda” (SFS 2011:688, s. 12). I examensordningen står det även att specialpedagogen ska 
leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta alla barns behov. Bruce et 
al. (2016) hävdar att specialpedagogiken bidrar med fördjupad reflektion, vilket leder till 
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medvetenhet vad gäller bland annat olika typer av sårbarheter. Specialpedagogen har där i uppgift 
att stödja och handleda pedagoger i situationer och relationer där det finns något som utmanar det 
vardagliga. 

Enligt flera forskare (Bladini, 2004; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Lutz, 2009; Palla, 
2015) finns det lite specialpedagogisk forskning riktad mot förskolan. Bladini (2004) skriver även 
att det inte finns någon lång forskningstradition inom ämnet, specialpedagoger och handledning, 
samt att det inte är självklart vilka teorier som är användbara ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 
Detta gjorde oss nyfikna och eftersom handledning är en stor del av specialpedagogens 
arbetsuppgift inom förskolan blev det något vi ville titta närmare på. Målet med studien är att öka 
kunskapen om hur handledning kan se ut i förskolan samt vilka effekter handledning kan ge. Vi 
ville även analysera resultatet utifrån det kategoriska och det relationella perspektivet. 

Arbetsfördelning 

Studien har i huvudsak skrivits gemensamt, bakgrund, metod och resultat har till viss del skrivits 
var för sig. Ann-Helen Francki har ansvarat för innehållet under rubrikerna, inledning, 
specialpedagogisk forskning, specialpedagogik i förskolan, teoretisk utgångspunkt utifrån 
specialpedagogiska perspektiv samt metod. Charlotta Lass har ansvarat för innehållet under 
rubrikerna, specialpedagogens yrkesroll, handledning, handledning som specialpedagogiskt 
uppdrag, svårigheter med handledning samt resultat. Metod har till viss del skrivits av båda, Ann-
Helen har ansvarat för innehållet. Charlotta har intervjuat Specialpedagog A samt Arbetslag 1A och 
2A. Ann-Helen har intervjuat Specialpedagog B samt Arbetslag 1B. Intervjuerna har transkriberats 
och sammanfattats av den som genomförde intervjuerna. Charlotta har skrivit ihop texten i 
resultatet. Diskussion och analys har skrivits gemensamt. Efter att texterna har skrivits har båda läst 
igenom studien samt gjort korrigeringar tillsammans. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver 
handledning i förskolan samt hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver vilka effekter 
handledning kan ge. För att besvara syftet kom vi fram till följande frågeställningar. 

Hur kan specialpedagogens yrkesroll se ut i förskolan? 

Hur beskriver specialpedagogen och pedagogerna handledning i förskolan? 

Beskriver specialpedagogen och pedagogerna att någon förändring skett i lärmiljön efter 
handledningen? I så fall vilken? 

Centrala begrepp 

Pedagoger: I studien innefattar det barnskötare och förskollärare som är verksamma i förskolan. 

Specialpedagog: I studien innebär specialpedagog, en förskollärare med specialpedagogexamen 
som är verksam i förskolan. 

Handledning: Handledning i studien sker mellan pedagoger i förskolan och specialpedagogen och 
innefattar reflektion, rådgivning, konsultation och vägledning. 

Lärmiljö: Den pedagogiska miljön i förskolan såsom organisation, rutiner, material, förhållningssätt 
samt fysisk och psykosocial miljö. 
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Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för tidigare forskning som är relevant för 
specialpedagogik och handledning inom förskolan. Det presenteras utifrån rubrikerna 
specialpedagogisk forskning, specialpedagogik i förskolan, specialpedagogens yrkesroll, 
handledning, handledning som specialpedagogiskt uppdrag samt svårigheter med handledning. 

Specialpedagogisk forskning 

Specialpedagogik som kunskapsområde har en kort historia i Sverige, den tidiga 
specialpedagogiken intresserade sig för enskilda individers avvikelser och svårigheter där 
utgångspunkten var medicinsk-psykologisk (Persson, 2007). Olika benämningar för insatser som 
krävts för att hantera barn och elever som ansetts avvika från det som har ansetts som normalt har 
funnits och redan under 1900-talets första årtionde diskuterades vad de kunde kalla de olika 
grupperna för att det inte anses som förödmjukande. Det talades då inte om specialpedagogik eller 
någon annan särskild pedagogik som skulle innehålla kunskap om hur de barnen som ansågs avvika 
skulle mötas. Det var snarare så att det i väldigt liten utsträckning talades om som en pedagogisk 
fråga utan istället talades det om kunskaper som behövde tillföras från andra discipliner som 
medicin och psykologi (Persson, 2007). Den här synen har medverkat till föreställningen att 
forskningen handlar om att studera individer med avvikelser (Emanuelsson et al., 2001). Dock har 
det blivit en rörelse mot att kunskapsbildningen alltmer behandlar problemställningar som bland 
annat knyter an till inkludering, delaktighet och gemenskap. 

Att definiera området specialpedagogik är enligt många forskare svårt. Björck-Åkesson och 
Nilholm (2007) beskriver det specialpedagogiska kunskapsområdet som har vuxit fram ur flera 
olika bakgrunder. Det är ett nyanserat kunskapsområde där många olika teorier och perspektiv möts, 
dock kan två huvudlinjer identifieras, enligt författarna. Specialpedagogikens förankring har skiftat 
under tid och under olika perioder har forskningen haft olika fokus, exempelvis forskning om 
individers förutsättningar och erfarenheter medan forskning under en annan period fokuserat på att 
studera samhälleliga och organisatoriska ramar för utbildningsverksamhet. Det finns en indelning i 
ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv som har sin grund i de båda huvudlinjerna. Att tydligt 
kunna visa en kärna inom specialpedagogiken är ett dilemma, eftersom det inte bara finns en kärna 
utan flera som dessutom är föränderliga. Detta leder till att specialpedagogiken riskerar att få en 
otydlig identitet. För att fånga det här behövs tankemodeller som ser till relationerna mellan olika 
nivåer (Björck-Åkesson & Nilholm, 2007). 

Även Fischbein (2007) och Ahlberg (2007) konstaterar att specialpedagogiken utgör ett stort och 
komplext tvärvetenskapligt fält som inte är möjligt att täcka genom en forskningsinriktning. Det 
krävs istället en samverkan mellan flera olika discipliner och professioner. För att kunna ena teori 
och praktik med etiska överväganden i pedagogiska situationer krävs att flera olika perspektiv på 
specialpedagogiken appliceras. Detta för att det annars riskerar att placera människor i en 
gemensam verksamhet som inte tar tillvara på allas unika förutsättningar. Alternativt skapas det ett 
individualiserande som särbehandlar och stöter ut istället (Fischbein, 2007; Ahlberg, 2007). Ahlberg 
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hävdar att mångfalden ger möjligheter till ett brett forskningsfält men att det därigenom även får en 
otydlig identitet. Samtidigt ser hon en positiv effekt för utveckling av ämnet när specialpedagogiken 
är tvärvetenskaplig och vilar på många olika teorier. Det sättet leder till att ämnet och 
arbetsmetoderna belyses ur flera olika perspektiv. 

Specialpedagogik sammanfattas, enligt Nilholm (2007) och Rosenqvist (2007), som ett slags 
hjälpverktyg där den vanliga pedagogiken inte räcker till. Specialpedagogens arbetsuppgift har mer 
och mer kommit att bestå av mera allmänpedagogiska insatser som riktar sig till alla barn inklusive 
dem i svårigheter. Specialpedagogiken är därmed förknippad med de skillnader mellan barn som 
ryms inom den vanliga undervisningen. Det kan ge specialpedagogik en negativ definition och 
historiskt sett har det just handlat om ett urskiljande av det onormala (Nilholm, 2007; Rosenqvist, 
2007). Nilholm hävdar å andra sidan även att det funnits en positiv sida av specialpedagogiken som 
också dominerat retoriken kring specialpedagogik. Genom att identifiera olika grupper har mer 
resurser kunnat ges utifrån just deras behov. Specialpedagogiken kan därför ses som ett viktigt 
område som ger möjligheter för dem som är i behov av extra stöd. 

Enligt många forskare (Ahlberg, 2007; Emanuelsson et al., 2001; Rosenqvist, 2007) har en stor del 
av forskningen befunnit sig i ett kategoriskt perspektiv där barnet ses som bärare av problem som 
ska redas upp med hjälp av specialpedagogiska metoder. Dock har en annan medvetenhet kring 
forskning i specialpedagogik blivit synlig vilket har lett till att allt fler projekt skildras ur ett 
relationellt perspektiv (Ahlberg, 2007; Emanuelsson et al., 2001; Rosenqvist, 2007). 

Specialpedagogik i förskolan 

Specialpedagogik har sin början i skolans verksamhet, enligt Bladini (2004), men kom därefter även 
att omfatta förskolans verksamhet. Specialpedagogik som begrepp nämns sällan i förskolans 
verksamhet utan oftast får pedagogerna handledning eller konsultation av specialpedagog (Bladini, 
2004). Specialpedagogik i förskolan innebär att få en fungerande verksamhet för alla barn. Dessa 
villkor för specialpedagogiken är inte belysta i forskning på samma sätt som specialpedagogiken i 
skolan (Mohss, 2014). von Ahlefeld Nisser (2011) definierar specialpedagogik som en 
kommunikation om pedagogik för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande. Det handlar 
om att skapa situationer som ger möjligheter istället för att problem sätts i fokus. När det uppstår 
problem i en lärandesituation kan det finnas en pedagogisk förklaring till varför det uppstår och då 
kan exempelvis material, metoder eller förhållningssätt behöva ses över. Bruce et al. (2016) 
beskriver att specialpedagogiken har som uppgift att komplettera, utveckla och kritiskt granska den 
vanliga pedagogiken för en strävan efter en inkluderande förskola. 

Specialpedagogisk forskning riktad mot förskolan har sedan slutet av 1980-talet varit sporadisk 
(Bladini, 2004; Lutz, 2009). Det återfinns bara några få forskningsprojekt inom området som är 
riktade mot just förskolan. Detsamma konstaterar Emanuelsson et al. (2001) som inte kunnat hitta 
något enda forskningsprojekt eller studie mellan åren 1995-2000 som skulle kunna karakteriseras 
som förskolestudie inom det specialpedagogiska området. De studier som funnits har riktat sig mot 
enskilda barn inom exempelvis habilitering och inte alls varit inriktade på att studera förhållanden 
direkt relaterade till den pedagogiska verksamheten. Bristen på forskning om specialpedagogik i 
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förskolan verkar varaktig, enligt Palla (2015), som studerat forskning om specialpedagogik i 
förskolan mellan åren 2006-2014. Författaren konstaterar att forskningsområdet specialpedagogik i 
förskolan är ett bristområde och det finns ett behov av mer forskning riktad specifikt mot 
specialpedagogik i förskolan. Dock har det skett en förändring i forskningen, från att ha handlat om 
forskning mot individer och enskilda barn till att ha en tydligare riktning i frågor som berör den 
pedagogiska verksamheten på olika nivåer vilket kan ses som en kvalitetshöjning (Björck-Åkesson, 
2014; Palla, 2015). 

Forskning visar att de grupper av barn som pedagogerna i förskolan upplever sig ha problem med är 
bland annat barn i koncentrationssvårigheter och utagerande barn. Det blir då dessa barn som blir 
den specialpedagogiska utmaningen i förskolan (Björck-Åkesson, 2007; Lutz, 2009). 
Specialpedagogiken ska omfatta barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd för lärande, enligt 
Björck-Åkesson (2007, 2014). Orsakerna till behov av stöd varierar och består av olika faktorer på 
olika nivåer. Faktorerna är kopplade till miljön och till individen och samspelet mellan dem. När det 
gäller barn i behov av särskilt stöd är det bättre att förebygga genom insatser redan i förskolan 
istället för att reparera i efterhand. Det går att förebygga både genom generella insatser i förskolan 
som riktar sig mot alla barn och specifika insatser som riktar sig mot den enskilda individen 
(Björck-Åkesson, 2007, 2014). Förebyggande arbete är något som Bruce et al. (2016) också 
poängterar för att optimera alla barns lärande och utveckling. Det ställs stora krav på förskolans 
personal när det gäller att utforma verksamheten för att alla barn ska utvecklas på bästa sätt utifrån 
sina förutsättningar och får sina behov tillgodosedda. Det krävs kunskaper både specifika och 
generella om aspekter i förhållande till utveckling och lärande (Bruce et al., 2016). 
Specialpedagogiken just i förskolan handlar om att skapa optimala förutsättningar för lärande hos 
alla barn, hävdar Björck-Åkesson. För att kunna tillgodose alla barn behövs ibland något utöver den 
generella pedagogiken och det är där specialpedagogiken kommer in. Stödet som ges ska i första 
hand ges inom den grupp som barnet tillhör. Specialpedagogik i förskolan ingår även som en 
betydelsefull del i det som internationellt kallas tidig intervention (Björck-Åkesson, 2014). 

Sandberg och Norling (2014) skriver att begreppet barn i behov av särskilt stöd kan ses som en 
social konstruktion som skapas av den kompetens, de värderingar, inställningar och attityder som 
pedagoger inom förskolan har. Författarna poängterar att det i förskolan handlar mycket om att 
skapa relationer och påpekar att den pedagogik som finns i vardagen för barnen är bra. När det 
gäller barn i svårigheter kan det finnas behov av specialpedagogisk kompetens och då kan 
specialpedagogiken komma in som en möjliggörande pedagogik i förskolan (Sandberg & Norling, 
2014). Vanligtvis innebär det specialpedagogiska stödet i förskolan handledning för pedagogerna av 
specialpedagog (Björck-Åkesson, 2014; Bladini, 2004; Lansheim, 2010). Bladini anser att 
specialpedagogiken bör handla om att studera samspelet mellan individ och miljö på olika nivåer. 
Specialpedagogiska åtgärder bör ses som ett komplement till förskolans allmänpedagogiska 
verksamhet och ska användas när den allmänpedagogiska kompetensen inte är tillräcklig. 

Synsätt och förhållningssätt är viktiga pusselbitar inom specialpedagogiken, enligt Bruce et al. 
(2016), och i de möten som utmanar. Pedagogernas förhållningssätt är en stor del inom 
specialpedagogiken i förskolan, där metoder och material kan utgöra ett komplement. 
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Specialpedagogen har därför en viktig roll i det specialpedagogiska stödet i förskolan för att 
reflektera över ett medvetet förhållningssätt bland pedagoger. Pedagogens ”görande” får betydelse 
för barnets ”blivande” och hur pedagogernas förhållningssätt är skapar förutsättningar för barnens 
kunskapsutveckling. I det specialpedagogiska perspektivet ingår också att i svåra pedagogiska 
situationer hitta lösningar och där har specialpedagogen en viktig handledande roll (Bruce et al., 
2016). Nilholm (2012) betonar liksom författarna ovan förhållningssättet som ett av de viktigaste 
arbetsredskapen för pedagoger. Han framhåller specialpedagogiken som ett slags beredskap att möta 
variation och föränderlighet hellre än erbjudanden om färdiga speciallösningar i form av speciella 
metoder eller material till barn i vissa svårigheter. Där har specialpedagogen en viktig roll att 
förmedla kunskaper och förståelse om de pedagogiska utmaningar som finns. Författaren nämner att 
det finns en stark tradition att se svårigheter främst som brister istället för att se det som tillgång i 
gruppen något som Bruce et al. också understryker och menar att det är viktigt att också se 
specialpedagogiken som något som bär och inte bara vad som brister. Vidare poängterar de att det 
specialpedagogiska perspektivet handlar om att utgå från resurser och möjligheter hos barnet för en 
inkluderande verksamhet. 

Specialpedagogens yrkesroll 

Specialpedagogutbildningen startade 1990 och specialpedagogen förmodades fungera som en 
förändringsagent i arbetet för en skola för alla (Bladini, 2004). Specialpedagogen skulle etablera en 
ny yrkesroll och förutom att arbeta med barn, skulle specialpedagogen även arbeta med 
skolutveckling tillsammans med lärare och skolledning samt arbeta konsultativt och föra samtal 
med pedagoger, barn och föräldrar. 

För att utmana föreställningen om ett individualistiskt och problemfokuserat perspektiv behövs en 
specialpedagogisk yrkesroll, enligt von Ahlefeld Nisser (2009), som har möjlighet att utgå ifrån ett 
kommunikativt perspektiv. Yrkesrollen måste bli synlig hos skolledning, andra yrkesgrupper och 
föräldrar samt ges möjlighet att arbeta med kvalificerade pedagogiska samtalsprocesser. Detta 
kräver en organisation som möjliggör och uppmuntrar samtal på individ-, grupp- och 
organisationsnivå samt samordning mellan nivåerna. En specialpedagogisk yrkesroll med möjlighet 
att utmana invanda och oreflekterade föreställningar hos pedagoger, skolledare och andra 
yrkesgrupper i förskolan och skolan samt hos politiker. En yrkesroll utan en traditionell 
specialundervisande funktion. Författaren menar inte att arbetet med barn, ungdomar och deras 
vårdnadshavare ska försvinna som arbetsuppgift för specialpedagogen, utan det ska handla om 
professionella samtal. Ett samtal där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att berätta om sitt 
lärande, ett kunskapande samtal. von Ahlefeld Nisser poängterar att arbetet på individ-, grupp- och 
organisationsnivå kräver flexibilitet och öppna vägar till specialpedagogen och i hennes avhandling 
framkommer det att vårdnadshavarna har svårt att ta direktkontakt med centralt placerade 
specialpedagoger, eftersom det finns ett slags remissförfarande. 

Specialpedagogerna i förskolan arbetar mestadels med handledning till arbetslagen där det finns 
möjlighet till gemensam reflektion (Mohss, 2014). Specialpedagogen kan även förmedla ny 
kunskap till arbetslagen och gör ibland observationer ute i verksamheten. Det förebyggande arbete 
som specialpedagogen arbetar med kan vara olika slags utbildningar och fortbildning av pedagoger. 
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Författaren hävdar att specialpedagogerna ofta gör utryckningsuppdrag vilket borde gå att 
förebygga genom kontinuerlig fortbildning av personalen. Tiden blir ett dilemma då den för det 
mesta inte räcker till för förebyggande arbete fast det är något som specialpedagoger uttrycker att de 
gärna skulle ägna mer tid åt. Enligt Mohss kan specialpedagogen komma in och se på verksamheten 
ur ett utifrån perspektiv, de stödjer pedagogerna med hjälp av handledning men det är pedagogerna 
själva som utför det specialpedagogiska arbetet. 

Relationen mellan rektor och specialpedagog har en avgörande betydelse för specialpedagogens 
möjlighet att genomföra förståelseorienterade samtal, skriver von Ahlefeld Nisser (2009), och för 
möjligheten att bevaka marginaliserade gruppers intressen. Några skolledare framhöll vikten av att 
specialpedagogen kom in och tittade från ett annat perspektiv. Andra skolledare framhöll vikten av 
att finnas nära barnen, ungdomarna och lärarna. En del kommuner hade anställt specialpedagoger 
både centralt och lokalt (von Ahlefeld Nisser, 2009). 

Pedagogernas förväntningar på specialpedagogen inkluderar inte alltid den handledande funktionen 
utan pedagogerna förväntar sig i hög utsträckning att specialpedagogen ska fylla en 
specialundervisande funktion (von Ahlefeld Nisser, 2009). En stärkt yrkesidentitet är avgörande för 
specialpedagogers möjlighet att argumentera för att deras arbetsuppgifter till viss del skiljer sig från 
den traditionella speciallärarens. Hennes avhandling visar att en del av cheferna hade oklara 
uppfattningar om specialpedagogers och speciallärares olika roller och arbetsuppgifter. Det kom 
även fram att oklarheter eller sammanblandning mellan yrkesrollernas funktioner kan vara en 
anledning till misstroenden yrkesgrupperna emellan. Även Malmgren Hansens (2002) avhandling 
visar att förväntningarna på specialpedagogen är att de ska arbeta individinriktat mot enskilda barn 
än mot grupp- och organisationsnivå. Om den här synen på specialpedagogens arbete inte förändras 
hos pedagoger kommer det bli svårt för specialpedagogen att genomföra en förändring av sitt 
uppdrag i praktiken (Malmgren Hansen, 2002). Studier där olika yrkesgrupper i förskolan/skolan 
har tillfrågats visar att handledning av personal anses vara en viktig del i arbetet med barn/elever i 
behov av särskilt stöd (Lindqvist, Nilholm, Almqvist, & Wetso, 2011; Lindqvist & Nilholm, 2013). 

Handledning 

Det har skrivits mycket om handledning under de senaste 30 åren, världen har emellertid blivit lite 
mer komplicerad och handledningen mer krävande (Lauvås & Handal, 2015). Handledning används 
i olika sammanhang och gemensamt för dessa är att det sker i ett möte mellan människor (Lendahls 
Rosendahl & Rönnerman, 2005; Tveiten, 2014). Syftet och innehållet kan skifta och handledning 
kan förekomma inom såväl utbildning som inom yrkeslivet. Lauvås och Handal påpekar att i 
vardagligt tal används uttrycket handledning i olika situationer och områden. Författarna skiljer 
mellan följande områden, yrkesinriktad handledning, uppsatsinriktad handledning, studie- och 
yrkeshandledning, personlig handledning och rådgivning samt undervisning genom handledning. 
Enligt Normell (2002) finns det fem starka skäl till handledning, det ger utrymme för reflektion och 
lärande, den handledde kan få erfara berättelsens och bekräftelsens betydelse dessutom är 
handledningen meningsskapande. 
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Lauvås och Handal (2015) beskriver att handledning som pedagogisk verksamhet karaktäriseras av 
närhet, omtanke och det personliga som skapar grunden för verksamheten och präglar den. En 
handledare är framgångsrik när den visar ett genuint intresse för andra människors väl och en 
tolerans för det oklara och det ofärdiga. Författarna skriver även att en handledare blir mer 
intresserad av hur andra tänker än på sitt eget tänkande. En uppfattning verkar vara att det räcker 
med kunskap om ämnesområdet för att handleda. Lauvås och Handals uppfattning är att det är så 
stor skillnad mellan handledning av en outbildad och handledning av en utbildad och erfaren 
handledare att det nästan är tal om olika verksamheter. Kompetens är när någon vet vad de gör, 
kunskap måste alltså kunna artikuleras (von Ahlefeld Nisser, 2009). Det är nödvändigt att som 
handledare veta hur den kan avgöra att alla deltagare exempelvis har känt sig respekterade och 
lyssnade på. 

Gjems (2007) poängterar att handledning är en lärandeprocess som sker mellan två eller flera 
personer, syftet är att skapa mening, ny förståelse samt möjliga handlingsalternativ i 
yrkessammanhang. Ämnen från den egna professionen lyfts fram och belyses ur olika perspektiv. 
Det är den handledde som ges möjlighet att utveckla ämnes- och yrkesmässig kompetens, 
meningsskapande sker dock i interaktion och samarbete mellan alla i ett handledningssamtal och 
förståelse och lärande kan ske hos alla deltagare (Gjems, 2007). Tveiten (2014) tar upp att 
relationen mellan handledaren och den handledde har betydelse för handledningens kvalitet. 
Relationen handlar om tryggheten under handledningen, om kvaliteten i samspelet mellan de 
handledda och handledaren. Relationen måste präglas av välvilja och konstruktivt tänkande, och det 
är då möjligt att visa sina starka och svaga sidor, vara sårbar och tillgodogöra sig erfarenhet och 
reflektion i handledningen (Tveiten, 2014). 

Enligt Lauvås och Handal (2015) och Tveiten (2014) blir handledning mer innehållsrik och givande 
genom reflektionen med stöd från en annan eller andra personer. De handledda försöker ge uttryck 
åt sina erfarenheter, formulera sina kunskaper och klargöra sina värderingar, vilket är utmanande 
och lärorikt. Det de handledde tänker före, under och efter handledningen ska vara utgångspunkten 
och sedan relateras till andras tänkande och till det som händer i praktiken. Handledaren ska inte 
exportera sin egen praktiska yrkesteori eller kollektivets idéer till den handledde. Den handleddes 
utvecklingsprocess ska utgå ifrån den egna praktiska yrkesteorin och avsikten är att yrkesteorin inte 
ska förbli som den är i stunden. Handledaren borde få goda möjligheter att förmedla sina egna 
uppfattningar om vad som är viktigt och vilka reformer, lagar, regler, förordningar som gäller samt 
forskningsbaserad kunskap. Detta ska ske på ett öppet sätt, i första hand som ett samtal. Målet är att 
den handledde ska komma så långt som möjligt mot självständigt och ansvarsfullt utövande på den 
professionellt högsta möjliga nivån (Lauvås & Handal, 2015; Tveiten, 2014). Lauvås och Handal tar 
upp att det är inte alltid handledaren som ska styra reflektionen, i vissa situationer är det viktigt att 
bjuda in den handledde till att reflektera på egen hand. Handledaren ska då stimulera den handledde 
istället för att leda reflektionsprocessen. 

Vissa deltagare i handledningen förväntar sig att samtalet och samarbetet ska vara naturligt, nämner 
Lauvås och Handal (2015), och styras av vardagliga samtalsregler. Andra förväntar sig att samtalet 
ska skilja sig ifrån det vardagliga samtalet och att andra regler ska styra handledningen. Reglerna i 
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olika handledningsformer är olika, gemensamt är förståelsen av att samarbetet under handledningen 
ska genomföras på ett mer eller mindre klart fastställt sätt och det skiljer sig från samarbete och 
kommunikation i andra sociala situationer. Varje handledningsform har sitt sätt och skiljer sig mer 
eller mindre från andra former av handledning (Lauvås & Handal, 2015). Tveiten (2014) belyser att 
handledning kan ske spontant samt planerat och integrerat med annan yrkesverksamhet. Spontan 
och integrerad handledning kan ske i arbetssituationen mellan en handledare och en student. Det 
kan även ske spontan handledning i arbetssituationen när två yrkesutövare möts och de funderar 
över någon erfarenhet eller utmaning (Tveiten, 2014). 

Handledningssamtal bör innehålla flera sammanfattningar, liknande en parafrasering, hävdar 
Lauvås och Handal (2015), men vara mer inriktad på de huvudsakliga områdena i samtalet som 
förts än på en tolkning av det som framkommit. Sammanfattningarna bör ange huvudpunkterna i 
samtalet på ett ganska systematiserande sätt och de behöver inte komma kronologiskt. Det är 
naturligt att sammanfatta hela samtalet i slutet och vid flera samtal är det naturligt att sammanfatta 
det föregående samtalet innan nästa påbörjas. Det är rimligt att ge handledaren ansvaret att se till att 
det görs en sammanfattning, men det är inte lika självklart att det alltid är handledaren som ska stå 
för sammanfattningen. Det kan vara ett viktigt inslag att turas om med sammanfattningen eller att 
jämföra sammanfattningarna. Under en sammanfattning får deltagarna tid att tänka, vilket kan vara 
viktigt under ett intensivt samtal. En sammanfattning utgör en avslutning eller inledning av en fas. 
Det ger en anledning till att klara ut var de befinner sig i samtalet och i vilken riktning samtalet bör 
tas. Ambitionen bör vara att båda parterna är involverade i styrningen av samtalet (Lauvås & 
Handal, 2015). 

Handledning kan ske individuellt eller i grupp och kärnan i handledningen är densamma oavsett hur 
handledningen sker, understryker Tveiten (2014). Individuell handledning måste planeras och 
struktureras på samma sätt som handledning i grupp. I individuell handledning är relationen mellan 
handledaren och den handledde viktig att fokusera på, eftersom det är dem det handlar om i 
samarbetet. Under grupphandledning kan de handledda dela erfarenheter, upplevelser och reflektera 
tillsammans. Grupphandledning kan skapa gemenskap och upplevelsen av att de inte är ensamma 
om att ha ett problem samt bidra till avdramatisering och generalisering (Tveiten, 2014). 

Gruppens sammansättning är beroende av vilket syfte handledningen har (Normell, 2002). Lendahls 
Rosendahl och Rönnerman (2005) skriver att gruppen har betydelse när syftet är skolutveckling och 
inte enbart individuell kompetensutveckling. Det är viktigt att lärarna tar del av varandras 
reflektioner och värderingar i olika frågor. Arbetslaget i förskolan delar ofta en gemensam praktik 
och handledning av förskolans personal sker därför naturligt i arbetslaget (Lendahls Rosendahl och 
Rönnerman, 2005). Normell tar upp att en del anser att arbetslaget är den naturliga 
handledningsgruppen och fördelarna är att arbetslaget får tillfälle att tala om sådant som är 
angeläget för dem. Handledning kan även ge deltagarna en extra chans att lära känna varandras 
starka och svaga sidor. Nackdelarna kan vara att om alla i arbetslaget ska delta krävs att 
handledningen är obligatorisk, vilket kan innebära att någon mer eller mindre deltar motvilligt. Det 
kan försvaga tilliten i gruppen och riskerar att samtalet hamna på en ytlig och allmän nivå. Att 
någon väljer att ställa sig utanför en frivillig handledning kan även det skapa svårigheter. De flesta 
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som väljer att ställa sig utanför en handledning kommer ändå fundera över vad som sägs på 
handledningen. Om handledningens syfte inte är att utveckla arbetslaget, anser Normell, att 
blandade grupper är att föredra. För att öka möjligheterna till att breda diskussioner och vidga 
perspektiv behöver deltagarna arbeta med olika åldersgrupper, vara både män och kvinnor och 
representera olika ämnesområden och yrkeskategorier. Största utbytet av handledningen har den 
som vågar reflektera över sig själv och det egna förhållningssättet (Normell, 2002). 

Handledning som specialpedagogiskt uppdrag 

Grupphandledning för lärare är en starkt växande företeelse i skolan, påstår Åberg (2009). 
Handledning som huvudsakligen består av förmedlad erfarenhet har ökat, däremot finns mycket lite 
forskning inom området. Det finns nästan ingenting om handledningens karaktär, innehåll och 
teoretiska underlag eller om handledningens organisatoriska förankring eller dess konsekvenser för 
skolans verksamhet (Åberg, 2009). Handledning i skolsammanhang kan förekomma i samband med 
specialpedagogiska insatser eller vid processhandledning, och då är syftet att ge stöd åt personalen i 
det vardagliga arbetet (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). 

Åberg (2007) skriver att det vanligaste syftet med att handledda lärargrupper kan sammanfattas 
under fyra rubriker, problemhantering, pedagogisk utveckling, grupputveckling och personlig 
utveckling. Problemhantering syftar till att hjälpa till att hantera specifika problem som kan uppstå i 
arbetet det kan handla om elever i behov av särskilt stöd, relationen till elever och föräldrar eller 
konflikter på arbetsplatsen. Det är vanligt att handledning initieras av personalen eller skolledaren. 
Situationen är ofta akut och handledaren förväntas komma med svar och lösningar. Handledningen 
är konsultativ, en expert av något slag tillkallas för att hjälpa till vid det speciella problem som 
uppstått och när situationen är löst kvarstår inte problemet (Åberg, 2007). 

Syftet med pedagogisk utveckling är, enligt Åberg (2007), att öka kunskapen, lärarkompetensen och 
pedagogisk skicklighet, det innefattar utveckling av pedagogiska metoder och förhållningssätt, 
bättre bemötande av elever och föräldrar, tillfälle att reflektera över egna val, motiv och 
ställningstaganden samt utveckling av yrkesspråket (Åberg, 2007). Normell (2002) och Tveiten 
(2014) anser att bra handledning är en bra kompetensutveckling. Åberg (2009) tar upp att lärare och 
skolledare har behov av kontinuerlig gemensam handledning och många skolledare ser det som en 
viktig form av kompetensutveckling och kompetensutnyttjande. 

Grupputvecklingens syfte är att förbättra samarbete, nämner Åberg (2007), och att bättre ta tillvara 
på deltagarnas olika resurser. Det går inte att skilja på arbetslagets inre gruppdynamiska processer 
från lärarnas arbete med de pedagogiska uppgifterna, om gruppen inte fungerar blir det pedagogiska 
arbetet lidande (Åberg, 2007). 

Lärare har behov av stöd och personlig utveckling, påpekar Åberg (2007), både i förebyggande 
syfte och vid yrkesrelaterade kriser. Det finns ett behov att avgränsa sitt professionella uppdrag och 
att få hjälp att se vems krav som pressar individen. Förväntningarna och kraven på lärarna kan 
komma utifrån, men även från lärarna själva. Grupphandledning kan avlasta och förebygga 
utbrändhet och bidra till ökad självkännedom och personlig mognad. Kollektiv reflektion i 

�12



handledda lärargrupper kan innebära att gruppen får gemensamma mål, större förståelse för 
varandras sätt att tänka, konflikter tonas ner, skillnader jämnas ut, enighet växer fram och relationer 
blir starkare (Åberg, 2007). Normell (2002) skriver att flera situationer i skolan kan vara svåra att 
hantera och att handledning kan vara det stöd som pedagogerna behöver för att klara av att behålla 
ett professionellt förhållningssätt även under påfrestande förhållanden. 

Alla specialpedagoger i Bladinis (2004) avhandling beskriver handledning som ett sätt att 
åstadkomma förändring, men med olika innebörder. När handledningen används som verktyg för att 
förbättra barns situation rör förändringen barnets situation och pedagogernas handlande och när den 
används som reflektionsrum riktas förändringen mot att stimulera pedagogernas tänkande. 
Specialpedagogerna använder två skilda sätt att skapa förändring, genom att vidga pedagogens 
perspektiv och att ge pedagogen råd. Om pedagogerna inte vet hur de ska fortsätta i sitt arbete kan 
specialpedagogen genom handledningssamtalet hitta öppningar och se möjligheter och skapa 
förutsättningar för förändring. Bladini påtalar att i handledningssamtalet ligger fokus på barn och 
pedagog och det yttersta syftet är att förbättra barnens situation. Malmgren Hansen (2002) tar upp 
att pedagogerna ibland förväntar sig att specialpedagogen ska rikta in sig på arbetet direkt mot 
enskilda barn. Detta kan bli en försvårande omständighet vid handledning inom förskolan. De 
vanligaste handledningsärendena, enligt Englund (2000), handlar om bemötande och relationer. 

Specialpedagogerna i Bladinis (2004) avhandling uttryckte en stor osäkerhet vad gällde observation 
i samband med handledning. Några låter fältet avgöra om de ska observera i barngruppen i samband 
med handledningen. Skälen till att observera varierade från att tillmötesgå pedagogernas önskemål 
till att de själva vill få en egen bild. Ibland avgjordes frågan utifrån ett överväganden om att bevara 
en förtroendefull relation till deltagarna i handledningen, snarare än en genomtänkt strategi för 
handledningen (Bladini, 2004). 

Sundqvist (2012) belyser att specialpedagogisk handledning ännu kännetecknas av otydlighet. Det 
finns vissa motstridigheter som framförallt handlar om olika synsätt rörande handledningsstrategier 
och rådgivningens plats i handledningen. För att hitta en fungerande handledningsmodell är det 
viktigt att den specialpedagogiska handledningen får tydligare teoretisk inramning. Sundqvist 
menar att det saknas forskning som belyser både handledarens och rådsökarens behov vilket kan 
vara en orsak till motsättningarna som finns. 

Svårigheter med handledning 

Det finns inte någon lång forskningstradition inom ämnet, specialpedagoger och handledning, samt 
att det inte är självklart vilka teorier som är användbara ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
(Bladini, 2004). Detta leder till att handledaruppdraget blir luddigt och osäkerheten i rollen blir stor. 
Ofta är det upp till den enskilda specialpedagogen att utifrån egna tolkningar beskriva vad 
handledning är och hur den ska genomföras. Otydligheten kring begreppet handledning blir en 
försvårande omständighet i handledningen (Åberg, 2009). Handledningens syfte bör klargöras för 
att skapa bättre möjligheter för olika handledningsmodeller, förväntningarna på handledningen bör 
klargöras samt missförstånd undvikas. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) erfarenheter är 
att parterna har olika förväntningar och föreställningar kring handledning och dessa är ofta 
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outtalade och förgivettagna. Om förväntningarna inte synliggörs och diskuteras gemensamt är 
risken stor att det blir missförstånd. 

Bladini (2004) anser att det kan uppstå problem om specialpedagogen anser sig vara barnets 
försvarsadvokat och hen kan då ha svårt att släppa sin åsikt om vad som är bäst för barnet. 
Specialpedagogens bild av svårigheterna kan komma i vägen för pedagogernas beskrivningar och 
alternativa beskrivningar. Om specialpedagogen har barnet som utgångspunkt kan det försvåra 
dennes möjlighet att bidra till att vidga pedagogernas syn på svårigheterna (Bladini, 2004). 
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Teoretisk utgångspunkt utifrån specialpedagogiska 
perspektiv 
Genom att identifiera olika perspektiv kan det specialpedagogiska fältet ringas in. Perspektiven kan 
ha olika karaktärer och innefatta tankemodeller, handlingsregler och begrepp, men också normer 
och värden (Ahlberg, 2007). Nilholm (2007) hävdar att perspektiv är några grundläggande sätt att se 
på den specialpedagogiska verksamheten, dess uppgifter, historia och relation till andra 
kunskapsområden. Det kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet förlägger 
problemet kring barnet på olika ställen. Emanuelsson et al. (2001) gör en liknande indelning, men 
nämner perspektiven som det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. 

I det kompensatoriska perspektivet är vissa individer bärare av problemet och specialpedagogikens 
uppgift blir att kompensera individen utifrån de brister som denne uppvisar (Nilholm, 2007). 
Emanuelsson et al. (2001) skriver att det kategoriska perspektivet utmärker sig genom att barn 
kategoriseras ur ett normalitetstänkande och utifrån den grunden utsätts för särskilda åtgärder. Det 
kategoriska perspektivet har en väldigt tydlig förankring i individkaraktäristika. I det här 
perspektivet talar de om elever med svårigheter. 

I det kritiska perspektivet har verksamheten svårt att hantera barns olikheter och det blir då just 
detta som är problematiskt. Här hävdas att det inte är barns egenskaper som ska ge upphov till 
specialpedagogiska insatser utan det runt omkring såsom sociala processer och miljö (Nilholm, 
2007). Emanuelsson et al. (2001) beskriver på ett liknande sätt det relationella perspektivet, där de 
talar om elever i svårigheter och har då istället fokus på samspelet mellan individ och omgivning. 
Interaktionen med pedagogiken är här grundläggande. Emanuelsson et al. belyser att tidsaspekten 
blir viktig om specialpedagogiken förstås ur ett relationellt perspektiv. Det handlar då om lösningar 
som medför att hela lärmiljön behöver genomlysas och att existensen av specialpedagogiska behov 
problematiseras och långsiktiga strategier läggs upp. Dessa strategier kommer inte att lösa akuta 
problem och kräver också tänkande och planering ur ett längre tidsperspektiv. Detta kräver kunskap 
om bland annat komplexiteten i lärmiljön. 

Bristen på dialog mellan forskare inom de två olika perspektiven har gjort att Emanuelsson et al. 
(2001) framfört kritik. Författarna hävdar att en samverkan över perspektivgränserna behövs för att 
kunna dra nytta av varandras forskning. När olika perspektiv förenas och samverkar möjliggör det 
en mer komplex förståelse vilket leder till att fler teorier med relevans för specialpedagogiska 
verksamheter utvecklas (Ahlberg, 2013). Genom att betrakta samma objekt eller händelse i olika 
perspektiv vidgas kunskapen och händelser kan förstås på nya sätt. Detta kan leda till att det blir en 
större förståelse för specialpedagogikens förutsättningar enligt författaren. 
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod vi valt att använda oss av. Det beskrivs vilken ansats vi valt, 
men även genomförande, urval, bearbetning av resultat och analys, forskningsetiska överväganden 
samt reliabilitet, validitet och generalisering. 

Metodval 

Vår studie grundar sig på kvalitativ forskningsansats med kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
med specialpedagog och semistrukturerade fokusgruppintervjuer med arbetslag. I den kvalitativa 
forskningsansatsen kommer forskaren relativt nära de miljöer och människor forskningen handlar 
om. Intervjuer är en vanlig metod inom den kvalitativa inriktningen (Ahrne & Svensson, 2015). Vi 
ansåg att den kvalitativa forskningsansatsen var mest lämpad att använda för att besvara studiens 
syfte och forskningsfrågor. Kvalitativ forskning kännetecknas oftast som induktiv vilket också är 
fallet i denna studie. I en induktiv ansats låter forskaren det empiriska materialet styra analysen och 
de frågor som är värda att söka svar på (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Genomförande 

Innan intervjuerna formulerades en intervjuguide som skulle hjälpa oss att besvara syftet och 
frågeställningarna. Intervjuguiden är en strukturerad lista med frågor som ska täckas eller beröras 
under intervjun. Denna kan vara mer eller mindre detaljerad (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 
2014). En semistrukturerad intervjuguide valdes att göras, eftersom det skulle ge möjlighet till stor 
frihet för intervjupersonerna att utforma svaren. Vi utgick från intervjuguiden, men gavs också 
möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor som inte ingick i intervjuguiden (Bryman, 2018). Frågorna i 
den semistrukturerade intervjuguiden rymmer flexibilitet och ska göra det möjligt för forskaren att 
få ut information hur de intervjuade upplever sin värld. Formuleringen av frågorna bör inte vara så 
specifika att de utgör hinder för alternativa synsätt eller idéer som kan uppstå under insamlingen av 
data (Bryman, 2018). I studien eftersträvades att formulera frågor som inte skulle vara ledande och 
försökte använda ett språk som inte skulle leda till missförstånd. Intervjuarens frågor bör vara korta 
och enkla i sin utformning (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). För att få synpunkter och 
förändringsförslag på intervjuguiden skickade vi den till handledarna till studien samt två 
specialpedagoger och ett arbetslag. Vi fick dock inga förändringsförslag. 

Arbetslagen intervjuades med hjälp av en fokusgruppintervju, eftersom vi ville undersöka hur de 
som arbetslag beskriver handledning i förskolan. Fokusgrupp som metod innebär att flera personer 
intervjuas samtidigt på ett relativt ostrukturerat sätt om ett visst tema (Bryman, 2018). I en 
fokusgruppintervju är det viktigt att skapa ett tillåtande klimat där intervjupersonerna får föra fram 
sina personliga uppfattningar i frågorna. Målet med den här typen av intervjustil är att få fram en rik 
samling synpunkter på det som är i fokus i gruppen (Kvale & Brinkmann, 2014). Under en 
fokusgruppintervju kan ett antal olika perspektiv och sätt att tänka inom samma ämne komma fram. 
En förutsättning är att det är en avslappnad och tolerant miljö när intervjun sker (Ahrne & 
Svensson, 2015). Vid analys av fokusgruppintervju är det först och främst viktigt att försöka förstå 
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det kollektiva och inte i numeriska uttalanden hur många som säger vad. Citat från enskilda 
deltagare i gruppen har inte samma värde som citat som beskriver diskussionen och den kollektiva 
förståelsen (Ahrne & Svensson, 2015). 

Innan kontakt med fältet formulerades två missivbrev (Bilaga 1 och 2) som före intervjuerna 
mailades ut till de berörda. Av praktiska skäl delades intervjuerna upp mellan oss och enbart en 
medverkade vid intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan olika intervjuare utifrån 
samma intervjuguide få olika yttranden om samma tema beroende på intervjuarens känslighet för 
ämnet under intervjun. Den kunskap som produceras i en forskningsintervju konstitueras av 
interaktionen i den specifika situation som skapas mellan intervjuaren och intervjupersonen. 
Intervjuarens färdigheter och personliga kunskap i att ställa frågor spelar stor roll. Kvaliteten i de 
data som produceras beror på intervjuarens färdigheter och det krävs mycket träning i att bli en god 
intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser och varje intervju tog ca 45 min att 
genomföra. Innan intervjun hade informanterna fått information om syftet med studien och de 
forskningsetiska principerna (vilka finns under rubriken forskningsetiska överväganden) vi förhållit 
oss till. De hade också fått information om att intervjun skulle spelas in. Intervjun påverkas av en 
mängd faktorer, inte bara förhållandet mellan intervjuaren och intervjupersonen utan även var 
intervjun sker, en intervju på en arbetsplats kan innebära att intervjupersonen vill uttrycka andra 
saker än om intervjun skett i någon annan miljö (Ahrne & Svensson, 2015). 

När intervjuerna var gjorda transkriberades de. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att 
intervjuaren skulle kunna fokusera på ett aktivt lyssnande (Kvale & Brinkmann, 2014). Att spela in 
och transkribera intervjuer underlättar vid analys av vad intervjupersonen har sagt och forskaren 
kan upprepade gånger gå igenom informantens svar (Bryman, 2018). Efter transkriberingen valde vi 
att lyssna igenom intervjuerna igen samtidigt som transkriberingen lästes igenom. Detta gjordes för 
att se till att transkriberingen stämde överens med det insamlade datamaterialet. 

Urval 

Ett målinriktat urval har använts i vår studie för att få relevanta personer för våra forskningsfrågor, i 
det här fallet specialpedagoger som arbetar med handledning i förskolan samt pedagoger i förskolan 
som fått handledning av specialpedagog. Detta gjordes eftersom vi ville få ut så mycket information 
som möjligt kring våra forskningsfrågor av våra informanter. Syftet med ett målinriktat urval är att 
välja ut deltagarna på ett strategiskt sätt som leder till att de personerna som väljs ut är relevanta för 
studien och de forskningsfrågor som är formulerade. Ett målstyrt urval möjliggör inte en 
generalisering till en population (Bryman, 2018). 

Kontakt togs med en specialpedagog via mail och en genom personlig kontakt. De kunde sedan 
hjälpa till att komma i kontakt med pedagoger i arbetslagen. Vi intervjuade två specialpedagoger 
och tre arbetslag, dock deltog inte alla från arbetslagen under intervjun. Det är svårt att säga hur 
många intervjuer som bör göras och antalet behöver inte bestämmas från början utan det kan vara 
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en bra strategi att varva intervjuer med analys för att sedan kunna se när det uppnått en mättnad 
(Ahrne & Svensson, 2015). 

Presentation av urval 

Här nedan kommer en presentation av specialpedagogerna och arbetslagen. Specialpedagog A har 
haft handledning med Arbetslag 1A och 2A och Specialpedagog B har haft handledning med 
Arbetslag 1B. Vi har valt att använda Specialpedagog och Arbetslag som namn i resultatet. 

Specialpedagog A 

Specialpedagog A är förskollärare och har arbetat inom förskolan i 27 år. Hen läste till 
specialpedagog med inriktning mot komplicerad inlärningssituation år 2000 och efter avslutad 
specialpedagogutbildning läste hen påbyggnadsutbildningen tal, språk och kommunikation. Efter 
utbildningarna har hen fortsatt arbeta som förskollärare med enstaka specialpedagogisk uppdrag. I 
cirka två och ett halvt år har hen arbetat som specialpedagog mot förskolan på heltid. Hen arbetar 
mot åtta förskoleavdelningar vilket motsvarar alla kommunala förskoleavdelningar i kommunen. 

Specialpedagog B 

Specialpedagog B är förskollärare och arbetade inom förskolan, förskoleklass och fritidsverksamhet 
samt inom skolan i 27 år. Hen läste efter det till specialpedagog och har arbetat som det i 14 år. Har 
efter det läst en termin specialpedagogik med inriktning tal, språk och kommunikation. 
Specialpedagogen har utöver handledningsutbildningen som ingår i specialpedagogprogrammet gått 
en särskild utbildning som handlar om handledning och samtalsmetodik. Specialpedagog B arbetar 
tillsammans med några andra kollegor mot kommunens alla förskolor. 

Arbetslag 1A 

Pedagog 1 är barnskötare och har arbetat inom förskolan i 8 år. Hen arbetar med barn i åldrarna 1-2 
år. 

Pedagog 2 är förskollärare och har arbetat inom förskolan i 26 år. Hen arbetar med barn i åldrarna 
2-5 år. 

Arbetslag 2A 

Pedagog 1 är barnskötare och har arbetat inom förskolan i cirka 30 år. Hen arbetar med barn i 
åldrarna 1-3 år. 

Pedagog 2 är förskollärare och har arbetat inom förskolan i 39 år. Hen arbetar med barn i åldrarna 
3-5 år. 

Pedagog 3 är förskollärare och har arbetat inom förskolan i cirka 36 år. Hen arbetar med barn i 
åldrarna 3-5 år. 
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Arbetslag 1B 

Pedagog 1 är förskollärare och har arbetat inom förskolan i cirka 8 år. 

Pedagog 2 är förskollärare och har arbetat inom förskolan i cirka 15 år. 

Båda pedagogerna arbetar med barn i åldrarna 4-5 år. 

Bearbetning av resultat och analys 

Intervjuerna har transkriberats och därefter bearbetats med hjälp av Kvale och Brinkmanns (2014) 
modell meningskodning för att få en överblick över textmaterialet. Kodning är en process där data 
bryts ner, undersöks, begreppsliggörs och kategoriseras. Kodning går ut på att binda ett eller flera 
nyckelord till ett textsegment för att underlätta senare igenkännande av ett uttalande. Kodningen 
kan sedan leda till kategorisering vilket innebär att meningen i långa intervju uttalanden förkortas 
till några få enkla kategorier. Kategorierna kan finnas i förväg eller växa fram under analysens gång 
(Kvale & Brinkmann, 2014). I den här studien växte kategorierna fram under analysens gång. 
Kategorierna växte fram genom svaren utifrån intervjuguiden och kategorierna som växte fram var 
specialpedagogens arbetsbeskrivning, arbetslagets beskrivning av specialpedagogik, handledning 
samt förändringar efter handledningen. 

Kvalitativ data från intervjuer brukar bilda ett omfattande och ostrukturerat material som inte är 
särskilt lätt att analysera. Det finns ännu inga uppenbara regler för hur en kvalitativ analys ska 
genomföras (Bryman, 2018). Det är inte mängden data som är det viktigaste i en kvalitativ studie 
utan det är variationen och innebörden i det som sägs. Redan under materialinsamlingen bör det 
säkerställas en viss överblickbarhet av det insamlade och inte samlas in för mycket (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Bearbetning och sållning av material innefattar nödvändiga val av den som gör 
analysen, vad den personen främst vill uppmärksamma och de valen har att göra med den teoretiska 
blick analytikern utgår ifrån och vad den personen främst vill uppmärksamma (Ahrne & Svensson, 
2015). Analysens kvalitet är beroende av forskarens hantverksskicklighet, dennes kunskap om 
forskningsämnet, känslighet för språket och behärskning av analysverktygen (Kvale & Brinkmann, 
2014). 

Forskningsetiska överväganden 

I studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002), för att 
forskningen ska hålla hög kvalitet. Principerna är indelade i fyra huvudkrav, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Forskaren ska göra en avvägning av 
värdet med studien mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda deltagare där 
både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser beaktas. I den här studien ansåg vi att värdet av 
studien övervägde eventuella negativa konsekvenser. En konsekvens skulle kunna vara att vi i 
analysen av empirin tolkar det på ett sådant sätt som inte överensstämmer med informanternas 
uttalande. För att minimera den risken har vi båda kritiskt granskat tolkningar som är gjorda av 
empirin. För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet skickade vi ut ett missivbrev till 
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intervjupersonerna där de informerades om studiens innehåll och syfte. I brevet informerades även 
om att deras medverkan i studien är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

För att uppnå konfidentialitetskravet har intervjupersonerna fått information i missivbrevet om att 
deras svar kommer att behandlas konfidentiellt och att uppgifter som lämnas kommer att skyddas så 
att inga obehöriga kan ta del av dem. Det informerades även att namn på personer och förskolor 
kommer att ändras, detta för att det inte ska kunna gå att identifiera personer och platser. 
Information om nyttjandekravet gavs, att de uppgifter som samlas in endast kommer att användas 
till forskningsändamål. Deltagarna informerades också om att de har möjlighet att ta del av den 
färdiga studien. 

Reliabilitet, validitet och generalisering 

Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet, hur resultaten från en undersökning skulle bli 
desamma om undersökningen genomfördes på nytt (Bryman, 2018). Reliabiliteten blir låg i en 
kvalitativ intervjustudie, eftersom det är personliga uppfattningar och åsikter som kommer fram. De 
kan ändras med tiden och det är inte säkert att personerna uttrycker samma åsikt om studien 
genomförs på nytt eller om en annan person ställer samma fråga. Kvale och Brinkmann (2014) 
hävdar att reliabiliteten i en kvalitativ studie har koppling till forskaren och datainsamlingsmetoden. 
Reliabiliteten kan höjas med en strukturerad intervjuguide och sänkas genom att frågor ändras 
beroende på intervju. För att förstärka reliabiliteten i vår studie har vi försökt att på ett detaljerat sätt 
beskriva hur vi gått tillväga för att ge en annan forskare förutsättningar att göra en liknande studie 
med likartat resultat. 

Den externa validiteten rör frågan om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den 
särskilda undersökningskontexten (Bryman, 2018). Författaren tar upp problemet med 
generalisering av kvalitativa forskningsresultat. Resultaten är svåra att generalisera utöver den 
situation de skapades i. En studie inom en viss verksamhet blir därför svår att generalisera till andra 
sociala miljöer och situationer. Att generalisera resultaten från denna studie till andra miljöer men 
även förskolemiljöer blir därför svårt, eftersom det kan skilja sig mycket mellan olika förskolor. 
Den externa validiteten blir därför låg i denna studie. 

Ekologisk validitet handlar om samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i människors vardag 
och i deras naturliga sociala miljöer (Bryman, 2018). I vår studie skedde intervjuerna på 
intervjupersonernas egna arbetsplatser vilket då är deras naturliga miljö. Det vi inte vet är hur 
informanterna upplevde situationen att bli intervjuad. Vår upplevelse av intervjuerna var att 
informanterna var väldigt avslappnade och öppna vilket kan ge studien hög ekologisk validitet. 
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Resultat 
I det här avsnittet presenteras specialpedagogernas resultat först under rubrikerna, 
specialpedagogens arbetsbeskrivning, beskrivning av handledning, syftet med handledningen, hur 
handledningen mottages, nöjd eller missnöjd efter handledningen, styrkor och hinder med 
handledning, uppföljning av handledningen, förändringar efter handledningen samt sammanfattning 
av resultatet utifrån intervjuerna med specialpedagogerna. Därefter redovisas arbetslagens resultat 
under rubrikerna, arbetslagets beskrivning av specialpedagogik, erfarenheter av handledning, 
förväntningar på handledningen, kontakt med specialpedagog, styrkor och hinder med handledning, 
förändringar efter handledningen samt sammanfattning av resultatet utifrån intervjuerna med 
arbetslagen. 

Specialpedagogens arbetsbeskrivning 

Specialpedagog A huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta i de olika arbetslagen. Hen går in och 
arbetar en vecka i taget på de olika avdelningarna tillsammans med det ordinarie arbetslaget. Under 
den veckan observerar hen barnen, arbetslaget och lärmiljön, arbetar med barnen, handleder 
arbetslaget i verksamheten samt sammanfattar veckan tillsammans med arbetslaget. 

Jag tycker att det är jättebra att få vara in och jobba för jag får ju en annan syn, insyn än om 
pedagogerna skulle berätta och så kanske jag kan upptäcka saker som inte dom har sett 
(Specialpedagog A). 

En annan stor del är arbetet kring anpassningar och handlingsplaner, största delen av det arbetet 
sker under veckan hen är i arbetslaget men kan även ske vid andra tillfällen. Andra arbetsuppgifter 
är att hen är med i barn- och elevhälsan, samarbetar med Barnhälsovården, BHV, och logopeder och 
är med på vissa föräldrasamtal. Specialpedagog A ser sig som spindeln i nätet och har en helhetssyn 
på alla förskolor i kommunen. Hen har en nära relation till förskolechefen i kommunen och kan lätt 
lyfta saker som hen upptäcker med förskolechefen. Hen tycker det är viktigt att hen finns på 
förskolorna och är en del av verksamheterna för då blir hen någon som barn, vårdnadshavare och 
personal känner. 

Specialpedagog B beskriver sin främsta arbetsuppgift att vara stöd i arbetet med hälsofrämjande, 
förebyggande och tidiga insatser. Största delen av arbetsuppgifterna är att handleda och en del är att 
utbilda och föreläsa. Föreläsningarna är inom områden som har i syfte att bredda basen för 
pedagoger och har bestämts i samråd med förskolechefer utifrån behov på fältet. Områdena handlar 
om anknytning, anknytningsteorier, socialt samspel och lek, språk och kommunikation. 
Specialpedagog B arbetar inte mot några specifika förskolor, men beskriver det som en möjlig 
styrka om förskolor skulle ha en specialpedagog direkt kopplad till sin verksamhet. Hen säger “I de 
bästa världar skulle man ju tycka att det fanns specialpedagoger ute på förskolor också”. 

Specialpedagogerna beskriver olika sätt att handleda. Specialpedagog A handleder hela tiden i 
verksamheten och säger att “det här att sätta sig ner med pedagogerna bara och prata, det är ju en 
liten del i mitt jobb utan det är i själva jobbet som jag handleder.” Hen brukar avsluta veckan med 
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att sitta ner med arbetslaget, om inte hela arbetslaget kan delta är åtminstone en med från 
arbetslaget. Då går de igenom hela barngruppen, anpassningar, handlingsplaner samt sammanfattar 
veckan. Specialpedagog B säger att det är förskolecheferna som skickar in ansökningar till 
specialpedagogen som i sin tur återkopplar till pedagogerna för att starta upp ärendet. Efter det 
bestäms en tid för första möte med arbetslaget och ibland förskolechef, hen tycker det är bra om alla 
i arbetslaget kan vara med på mötet. Under första samtalet brukar specialpedagogen “rama in 
rummet” och ställa lite frågor till arbetslaget. Det är ett slags kartläggningssamtal och i slutet 
bestäms tid för nästa möte och vad pedagogerna ska fokusera på till nästa gång. Det ser väldigt 
olika ut hur många gånger handledningen sker, det kan vara alltifrån tre samtal till handledning med 
samtal under två års tid. Ibland efterfrågar pedagogerna observation av specialpedagogen. 
Observation sker inte per automatik utan då ska det finnas ett syfte med det och vårdnadshavarna 
ska vara informerade. 

Beskrivning av handledning 

Specialpedagog A berättar att hen tycker den dagliga handledningen ger mer “för då får man insyn i 
specifika små situationer och upptäcker grejer”. Hen tycker det är viktigt att kunna se de små 
detaljerna i verksamheten, men säger även att när de sitter ner och samtalar kan de gå djupare in i 
saker än när de är i verksamheten. Specialpedagog B anser att det är en pedagogisk process som 
kräver tid och bygger på frivillighet. Det handlar mycket om att reflektera tillsammans och det 
handlar inte om att hen som specialpedagog ska komma ut och säga hur alla ska göra. Arbetslaget 
besitter mycket kunskap och hen som specialpedagog kommer in utifrån med andra ögon och på det 
sättet kan de tänka tillsammans. Det är alltid pedagogernas tankar och frågor som styr 
handledningen. 

Under det första samtalet brukar Specialpedagog B berätta om handledningens mål och hens roll 
som handledare. Att hens roll är att hjälpa dem att förstå, se med andra ögon, hitta andra vägar och 
att de ska tänka tillsammans. Arbetslaget får då en uppfattning av hur handledningen kommer att gå 
till. Hen poängterar att det är viktigt att klargöra rollerna för att det inte ska komma upp 
förväntningar som inte går att uppfylla. 

Det handlar inte om att jag kommer ut och säger att nu ska ni göra så här … alla har ett eget 
ansvar och det är pedagogerna ute på stället som ska göra jobbet (Specialpedagog B). 

Inför en vecka med ett arbetslag brukar Specialpedagog A förbereda sig genom att titta igenom 
gamla anpassningar och handlingsplaner. När hen kommer till verksamheten brukar hen alltid gå 
igenom vilka förändringar som har skett sedan förra gången. Specialpedagog A går igenom varje 
barn, “det här sa vi förra gången runt omkring det här barnet hur ser det ut idag.” Hen tar upp att 
jobbet emellan är viktigt, eftersom det är pedagogerna som måste göra jobbet för annars sker ingen 
förändring. 

Pedagogerna tar sällan kontakt med Specialpedagog A eller förskolechefen för att få handledning, 
eftersom hen är på förskolorna med jämna mellanrum. Pedagogerna kan ta kontakt med dem om det 
uppkommer något akut, men hen säger “i och med de vet ju att jag återkommer om det inte är 
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något akut, så då tar dom det när jag kommer.” Specialpedagog A upplever att den vanligaste 
frågan handlar om hur de ska nå det enskilda barnet, olika kommunikationssätt. Ansökningarna 
kommer in via förskolecheferna, men Specialpedagog B är noga med att säga att handledning 
bygger på frivillighet, att de vill bli handledda och är mottagliga så det har stor betydelse vem som 
tar initiativet till handledningen. Handledning söks ofta för att pedagogerna inte vet hur de ska 
fortsätta, de kommer inte vidare och har provat allt. Sen kan det vara att pedagogerna behöver hjälp 
med mer specifika saker, som till exempel tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation, TAKK. Specialpedagog B upplever att de vanligaste frågorna handlar om 
utåtagerande pojkar i åldern 4-5 år, som har svårigheter med socialt samspel, lek och 
kommunikation. Pedagogerna kan också fråga efter hjälp med att få struktur och att organisera 
arbetet. 

Syftet med handledningen 

Specialpedagog A främsta syfte med handledningen är att synliggöra lärmiljön för pedagogerna och 
att synliggöra när lärmiljön kan orsaka svårigheter. Specialpedagog B har som fokus i 
handledningssamtalet att hen utgår från ansökan. Hen försöker ha ett salutogent synsätt, där fokus 
ligger på det som fungerar, att möjligheterna får mer utrymme än svårigheterna och tänka att det 
inte finns några färdiga lösningar. Förhållningssätt och bemötande är oerhört viktigt. Att försöka få 
arbetslaget att se helheten för det relationella perspektivet. Hen säger “Tänker man så här barn gör 
rätt om de kan eller tänker man så här han kan bara han vill”. Hen vill helst att pedagogerna ska se 
lösningarna själva och att de ska komma från dem själva för att få största verkan. Att klargöra 
rollerna och vad som är rimligt att jag som handledare kan hjälpa till med är viktigt för att det inte 
ska bli en besvikelse. Som handledare hjälper hen dem att se utifrån deras förutsättningar och 
hjälper dem att inte fastna i det som de inte kan göra något åt. Hen tänker så här att “att servera 
guldägg … att just tänka inte bara spotta ut de här guldäggen. För helst vill man ju att det på något 
sätt ska komma från pedagogerna själva”. 

Hur handledningen mottages 

Båda specialpedagogerna upplever att för det mesta mottages handledningen positivt av arbetslagen. 
När Specialpedagog A har varit ledig en längre tid har arbetslagen ringt och frågat “när börjar du 
jobba, vi behöver dig.” Specialpedagog B säger att det kan många gånger vara svårt för arbetslagen 
att hitta en tid att sitta ner och reflektera tillsammans och handledning blir ett sådant tillfälle där 
möjlighet skapas. Några arbetslag har uttryckt att de ser det som en kompetensutveckling. 

Specialpedagogerna tar upp att det kan vara svårt att ta upp det egna förhållningssättet med 
pedagogerna. Det är viktigt att möta pedagogerna där de är och inte där specialpedagogen önskar att 
de skulle vara, det är en process som måste ske. Något som är extra viktigt att ta upp under 
handledningssamtalet, enligt Specialpedagog B, är relationers betydelse, förhållningssätt och 
bemötande. Hen brukar ta upp med pedagoger att nästan all specialpedagogisk litteratur tar upp om 
relationers betydelse, hur viktigt det är med relationer. 
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Nöjd eller missnöjd efter handledningen 

Specialpedagog A känner sig nöjd när pedagogerna uttrycker att de har fått hjälp och att hen 
kommer in i verksamheten och hjälper dem att vidga perspektiven för att få syn på verksamheten. 
När hen började arbeta kände sig hen som ett hot, som att nu kommer kontrollen, men nu är hen en 
naturlig del och säger “det är jag jättenöjd över att jag är som en i arbetslaget och då kan man lyfta 
också saker på ett annat sätt.” Specialpedagog B känner sig nöjd med samtalet när hen känner att 
arbetslaget har hittat ett arbetssätt eller förhållningssätt som gör skillnad mot när ansökan kom in. 
Hen säger “När jag märker att pedagogen har upptäckt sig själv att mycket beror på ja men 
helheten, hur vi har gjort i miljön, organisationen och hur jag själv bemöter, då kan jag känna mig 
nöjd”. 

Specialpedagog A kan känna sig missnöjd om hen och arbetslaget har kommit överens om en insats 
och när hen kommer nästa gång har ingenting hänt. Specialpedagog B kan känna sig missnöjd med 
ett samtal om pedagogerna fastnat i tankesättet att allt är barnets fel och inte ser helheten med 
förhållningssätt, bemötande, organisation och miljö. 

Styrkor och hinder med handledning 

Båda specialpedagogerna uttrycker att en styrka med handledning är att det kommer någon utifrån 
som har ett annat perspektiv. Det är lätt att pedagogerna blir hemmablinda när de är inne i 
verksamheten och då kan det behövas någon som kommer utifrån. Specialpedagog B säger att 
pedagogerna kan ibland uttrycka att det känns skönt att få bekräftelse i det som de gör, att det är bra 
att ha någon att bolla sina tankar med. “Och så brukar jag säga så här … ibland kanske jag ställer 
lite utmanande frågor det är ju inte att sätta er på pottkanten utan det är mer för att tänka till”. 
Handledning bidrar till kunskapsutveckling, hen brukar repetera från gång till gång under samtalen 
för att synliggöra kunskapsutvecklingen för pedagogerna. 

Det enda hinder Specialpedagog A kan se med handledning är om hen någon gång möter personal 
som anser att hen klankar på deras område och att de kan själva, “då är det ju ett hinder för man 
når ju inte dom. Dom finns, men dom är inte så många.” Hindret Specialpedagog B kan se är att det 
kan vara svårt att få till tid med hela arbetslaget. 

Uppföljning av handledningen 

Specialpedagog A återkommer till verksamheterna med jämna mellanrum och det sker en naturlig 
uppföljning när hen är i verksamheten. Specialpedagog B brukar i slutet på samtalet fråga 
arbetslaget vad de vill fokusera på till nästa gång. Detta gör hen för att många gånger kan det vara 
mycket som har tagits upp och det kan bli svårt att greppa för pedagogerna. I början på nästa möte 
repeteras vad som sades under föregående möte och hen kan ställa frågor som hur har det gått med 
det vi pratade om sist och pedagogerna får då berätta. Det synliggör för pedagogerna att det hänt 
grejer som de inte reflekterat över själva. Specialpedagog B säger “de är ju jätteduktiga nästan alla 
pedagoger och oftast gör dom jättemycket, men man blir hemmablind”. 
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Förändringar efter handledningen 

Specialpedagog A upplever att det sker förändringar i lärmiljön efter handledning med arbetslagen. 
Hen berättar att hen har reflekterat mycket med ett av arbetslagen kring ett barn. De har läst 
litteratur och tittat på filmklipp och reflekterat utifrån det kring barnet. Arbetslaget har gjort 
förändringarna de har kommit fram till och fortsätter tänka och reflektera kring barnet. 
Specialpedagog A berättar att ett av arbetslagen kom och rådfrågade henne kring en situation som 
har förändrats, eftersom den inte längre fungerade bra, men det nya arbetssättet fungerade inte 
heller optimalt, och då föreslog hen en variant på det gamla arbetssättet och det tog arbetslaget till 
sig och skulle förankra hos barnen. En effekt som Specialpedagog A upplever är att arbetslagen 
efterfrågar handledning och säger “då måste dom ju ha känt av att det här en hjälp för oss.” 

Specialpedagog B är inte inne i verksamheten vilket leder till att hen inte kan se effekterna där utan 
det hen kan se är vid reflektionen med pedagogerna, om de fått en annan syn på barnet eller om de 
pratar på ett annat sätt. Pedagogerna kan beskriva förändringar som att barnet inte är lika 
utåtagerande, barnet kan ta kontakt med andra barn på ett annat sätt och ta sig in i leken. 
Pedagogerna kan också beskriva förändringar i organisationen som fungerar bättre efter 
handledningen till exempel att vardagssituationer bättre flyter på. 

Specialpedagog A berättar att arbetslagen har kommit olika långt i sin tankeprocess. Det ena 
arbetslaget gör anpassningar själva när de ser att det finns ett behov och rådfrågar bara hen ibland. 
Det andra arbetslaget kan se att det behövs en anpassning, men behöver stöd i att hitta 
anpassningen. Specialpedagog A hjälper arbetslagen att skriva handlingsplaner. 

Sammanfattning av resultatet utifrån intervjuerna med 
specialpedagogerna 

Specialpedagogerna beskriver att handledning är en stor del av deras arbete. Båda arbetar 
hälsofrämjande, förebyggande och med tidiga insatser genom handledning. De arbetar även på olika 
sätt med det, Specialpedagog A genom att hen arbetar i arbetslagen och Specialpedagog B genom 
att utbilda och föreläsa. Båda specialpedagogerna reflekterar tillsammans med arbetslagen under 
handledningen. De tycker det är bra att det kommer in någon utifrån som ser ur ett annat perspektiv. 
Båda tar upp att det är pedagogerna som måste göra jobbet. De säger att en av de vanligaste 
frågorna rör kommunikation. 

Ett av specialpedagogernas syfte med handledningen är att synliggöra lärmiljön för pedagogerna. 
Specialpedagogerna upplever att för det mesta mottas handledningen positivt. Båda tar upp att det 
kan vara svårt att ta upp det egna förhållningssättet med pedagogerna och att pedagogerna måste 
mötas där de är. Båda specialpedagogerna känner sig nöjda när de märker att det har skett en 
förändring och missnöjda när det inte sker någon förändring. Specialpedagog A upplever att ett 
hinder med handledning kan vara att ett arbetslag inte vill ha handledning och Specialpedagog B 
säger att handledning bygger på frivillighet. Specialpedagog B upplever att det kan vara svårt att få 
tid med hela arbetslaget. Specialpedagog A träffar hela arbetslaget under veckan och tycker att det 
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räcker att hen sammanfattar veckan med en ur arbetslaget. Specialpedagog A har en naturlig 
uppföljning när hen kommer till verksamheten. Specialpedagog B brukar börja nästkommande möte 
med att följa upp det som sades föregående möte. 

Båda specialpedagogerna märker effekten av handledningen i reflektionen med arbetslaget. 

Arbetslagets beskrivning av specialpedagogik 

Arbetslagen ger olika men liknande svar på vad specialpedagogik är. Arbetslag 1A ser 
specialpedagogik som ett extra stöd, ett sätt att nå barnen som det vanliga inte fungerar med och ett 
verktyg att få det att fungera för alla barn. Specialpedagogik är en ganska naturlig del för dem och 
något de har tänkt mycket kring och inget de blir stressade över. Arbetslag 2A ser specialpedagogik 
som kunskap om barn i svårigheter. Arbetslag 1B ser specialpedagogik som pedagogik som ser till 
det enskilda barnets särskilda behov och som en speciell kunskap om en speciell situation och då 
ändras pedagogiken utifrån behovet. 

Arbetslag 1A har varit på lite olika föreläsningar genom åren. Pedagog 2 har för cirka tio år sedan 
gått Neuroraketen, en utbildning om neuropsykiatriska svårigheter, via Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten, SPSM, tillsammans med resterande arbetslag. Specialpedagog A arbetade 
tillsammans med pedagog 2 i flera år innan hen började arbeta som specialpedagog på heltid. 
Arbetslag 2A har varit på lite olika föreläsningar kring autism, barn som oroar, oroliga barn och 
språkstörningar. De har läst böcker samt fått information kring bildstöd och TAKK av 
specialpedagogen. Arbetslag 1B har gemensamt på arbetsplatsen läst litteratur. 

Erfarenheter av handledning 

Innan Specialpedagog A började arbeta som specialpedagog fick Arbetslag 1A handledning vid 
enstaka tillfällen av en intilliggande kommun. Arbetslag 2A fick handledning av SPSM vid några 
tillfällen kring ett barn samt varit i kontakt med skolans specialpedagoger vid något enstaka tillfälle. 
Sedan Specialpedagog A börjat arbeta har arbetslagen fått handledning kontinuerligt. “Det tror jag 
har varit ett lyft till hela förskolan i kommunen att hen kommer.” säger en pedagog i Arbetslag 2A. 
Pedagogerna i arbetslag 1B har under sina yrkesår haft handledning vid enstaka tillfällen. 

Alla arbetslag har en positiv erfarenhet av handledning. Arbetslag 1A och 2A tycker det är bra att få 
tips och förslag. Båda arbetslagen säger att den lilla hjälpen hjälper mycket. En pedagog i Arbetslag 
1A säger “ibland känns det kanske som man har provat jättemånga sätt … Det är som tomt i 
ryggsäcken … och så plockar hen upp några redskap till”. 

Förväntningar på handledningen 

Arbetslag 1A har positiva förväntningar inför ett handledningstillfälle. De tycker att det känns bra 
när Specialpedagog A kommer och tycker att det ger dem något. De har en relation med hen och är 
inte rädda att be om hjälp. De tycker att hen uppfyller deras förväntningar, men säger också att 
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ibland hittar de inte de rätta verktygen på en gång utan de måste pröva och fundera och ibland 
kommer Specialpedagog A en eller två gånger till. 

Arbetslag 2A förväntar sig att få hjälp, tips, idéer och stöd när det finns något problem i 
barngruppen eller när något ska tas upp med vårdnadshavarna. De vill även ha hjälp att skriva 
handlingsplaner. De tycker att Specialpedagog A uppfyller deras förväntningar. 

Arbetslag 1B hade en förväntning på handledningen att de skulle få hjälp av specialpedagogen med 
konkreta saker som handlade om barnets specifika behov vad som kunde vara bra och dåligt, att de 
skulle få kunskap som de själva inte hade. Förväntningarna stämde inte överens med vad som 
skedde. Det fanns en förväntning om att få hjälp av någon med lite mer konkreta saker. Det som 
skedde var att de fick en metod hur de kunde samtala och reflektera kring saker. En pedagog säger 
“vi kanske hade en förväntning av vad handledningen skulle gå ut på, att någon skulle hjälpa oss 
inte att vi skulle hjälpa oss själva genom att samtala på ett tydligare sätt i kring det”. 
Förväntningarna förändrades efter första mötet med specialpedagogen då specialpedagogen var 
tydlig med hur handledningen går till. 

Kontakt med specialpedagog 

Arbetslag 1A och 2A tar sällan själv kontakt med Specialpedagog A, eftersom hen åker runt till alla 
avdelningar i kommunen och är där en vecka i taget. Arbetslag 1A skickar signaler till 
Specialpedagog A eller förskolechefen när det är någonting mera. Arbetslag 2A kan ta kontakt med 
Specialpedagog A eller förskolechefen om de känner att något är akut och de har provat olika 
lösningar själva. Arbetslag 1B sökte själv stöd av specialpedagogen när de upplevde att de hade ett 
barn som de inte nådde fram till och inte lyckades förbättra barnets situation på förskolan. De kände 
att de behövde stöd i att se på sin organisation för att det skulle ske en positiv förändring för det här 
barnet. 

Arbetslag 1A och 2A har de senaste två och ett halvt åren fått handledning kontinuerligt av 
Specialpedagog A. Innan det har båda arbetslagen fått handledning vid enstaka tillfällen. Genom att 
Specialpedagog A har arbetat med Arbetslag 1A har de fått inofficiell handledning under flera år. 
Arbetslag 1B har fått handledning vid tre tillfällen. Handledningen är nu avslutad, om behov finns 
kan de kontakta specialpedagog igen. 

Styrkor och hinder med handledning 

Arbetslag 1A och 2A ser bara möjligheter med handledningen som den ser ut i dagsläget. En 
pedagog i Arbetslag 1A säger “hen är ju här för våran skull och för barnens skull”. Arbetslag 1B 
säger att det är bra när det kommer in någon utifrån som har ett annat perspektiv. Det är lätt att 
fastna i det dåliga och inte se möjligheterna. Med handledningen kunde de få möjlighet att kliva 
tillbaka och titta på det ur ett utifrånperspektiv istället för att vara mitt i det och vara känslomässig 
och då försöka se en lösning. Arbetslag 2A säger att ett hinder skulle kunna vara att de inte känner 
specialpedagogen som kommer och att de då inte vet vad de kan säga eller törs säga. Arbetslag 1B 
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beskriver att ett hinder med handledning skulle kunna vara tiden och att specialpedagoger som 
kommer utifrån inte har en insikt i just deras verksamhet. 

Man har ganska lite tid och man tänker att när man träffar en specialpedagog att man önskar 
att om personen hade haft en större insikt i verksamheten och den specifika situation som just är 
i den här gruppen och har en större förståelse på individnivå vad som kan vara svårigheter och 
möjligheter att man skulle kunna få en bättre handledning då (Pedagog i Arbetslag 1B). 

Arbetslag 1B uttrycker även det som en möjlig styrka om specialpedagogen var med och 
observerade verksamheten för att studera hur de gjorde och vad de sa. De nämner att det skulle 
kunna vara en utsatt situation men ändå nyttig. 

För man missar ju den resursen av vad som sker i verkligheten för det som sker på mötet blir ju 
på något vis våran berättelse av verkligheten och inte den exakta verkligheten precis som den är 
(Pedagog i Arbetslag 1B). 

Förändringar efter handledningen 

Arbetslag 1A berättar att de redan 2012 började förändra i lärmiljön “för att skapa en lugnare med 
miljö med mindre intryck.” Efter handledningen provar arbetslaget de förändringar som de har 
kommit fram till. Om de skulle känna att de inte längre vill arbeta på det sättet eller förändra något i 
miljön diskuterar de det inom arbetslaget innan de gör någon ny förändring. De tar upp att de ibland 
kan glömma bort en förändring de har gjort och återgå till hur de var innan och då påminner de 
varandra om förändringen. De tycker att det är bra att få förändringsförslag och blir inte stressade 
av att behöva förändra något. 

Arbetslag 1A har en flexibel lärmiljö och förändrar och anpassar när de upplever ett behov. En 
pedagog i arbetslaget säger “det blir som en dialog egentligen hela tiden” och de säger även att det 
sker kollegial handledning emellan dem. De har en fast grund struktur och förändringar förankrar de 
hos barnen. 

Det jag tänker är just det att alla som jobbar i förskolan skulle liksom förstå värdet av att börja 
tänka så att det är ju vi som är verktygen. Att våga ändra på sig själv och sitt gamla sätt att 
tänka för det är ju inte lätt. Man får ju jobba mycket … det blir ju mycket känslor inblandade, 
också så klart när man ska rannsaka sig själv (Pedagog i Arbetslag 1A). 

Arbetslag 1A tycker de har minskat stressen och att det har blivit mer lättarbetat sen de förändrade 
sitt tankesätt och de skulle inte vilja gå tillbaka och arbeta som de arbetade tidigare. 

Arbetslag 2A upplever att det skett en förändring i lärmiljön efter de har fått handledning. De säger 
att det är lätt att bli hemmablind och även om de vet att det är bra med till exempel bilder är det inte 
alltid att de kommer igång med det själva. När Specialpedagog A kommer och påminner dem, tar de 
det till sig och börjar använda bilder och “så ser man ju hur bra det är”. De har även börjat dela 
upp barngruppen i mindre grupper och tänker på att inte ha för stora grupper. 

Arbetslag 2A säger att de tänker mer kring lärmiljön och att anpassningarna finns i miljön. När 
Specialpedagog A varit i arbetslaget en vecka lämnar hen förslag på anpassningar som arbetslaget 
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sedan arbetar vidare med. En pedagog i arbetslaget säger “Oh där är det också bra, då vet man att 
ja vi är inne på rätt spår. Vi gör rätt för man får det bekräftat av hen alltså”. 

Arbetslag 1B beskriver att det skett en förändring i lärmiljön efter handledningen. Situationer runt 
en miljö där det tidigare lätt blivit oroligt är nu lugnare efter att de förändrat miljön och den har 
blivit tydligare för barnen. Miljön är mer färdig för aktiviteter som inte kräver att barnen ständigt 
ska förflytta sig för att hitta det de behöver. Dagliga rutiner är omstrukturerade till exempel vid 
måltider har barnen nu fasta platser för att alla barn ska veta var de ska gå när det är dags för måltid. 
Även skärmväggar har placerats ut för att minska störningar. Deras struktur på dagen har blivit 
annorlunda då de delat upp arbetsuppgifterna och satte en pedagog som dagligen är nära och stöttar 
upp barnet som ofta hamnade i konflikter. Detta gjordes dels för barnets skull för att barnet skulle 
veta vilken pedagog den kunde vända sig till om det kändes jobbigt. Det gjordes också för att 
minska stressen i arbetslaget. Den här uppdelningen ledde även till att det blev ett lugnare klimat i 
gruppen och mer tid till att arbeta förebyggande. 

Innan vi strukturerade upp så att vi turades om att en hade som huvuduppgift att stötta barnet 
då tror jag att alla gick runt och hade en ambition att stötta barnet och göra allt annat och då 
var det som att vi inte gjorde någon uppgift fullständigt (Pedagog i Arbetslag 1B). 

Arbetslag 1B beskriver också hur de fått stöd av specialpedagogen i deras förhållningssätt och 
utvecklats i hur de kan tänka kring situationerna som uppstår runt vissa barn. Handledningen gjorde 
att de arbetade fram en större förståelse för hur miljön och de som pedagoger kan uppfattas ur ett 
annat perspektiv. Att miljön och de som pedagoger kan uppfattas på ett visst sätt och om de då 
reagerar annorlunda eller möblerar annorlunda kan det då uppfattas på ett annat sätt ur barnens 
synvinkel. Samtalen gjorde att de började tänka mer på framgångsfaktorerna och barnets styrkor 
istället för att fastna i det negativa. En pedagog säger “att tänka på att barnet gör inte fel med flit 
utan gör så mycket den kan och hur kan vi då hjälpa barnet att göra rätt”. 

Det har även skett en förändring då Arbetslag 1B fick hjälp i hur de ska tänka kring lågaffektivt 
bemötande. Hur de kan hjälpa barnet att hitta tillbaka och släppa kaostillståndet som uppstår, vad är 
bra strategier i vilka lägen. En pedagog säger “det gjorde ju att man fick en känsla av att, men både 
förståelse och tålamod”. 

Sammanfattning av resultatet utifrån intervjuerna med 
arbetslagen 

Alla arbetslagen ser specialpedagogik som kunskap om barn i särskilda behov. De har alla fått 
någon kompetensutveckling kring specialpedagogik. Alla arbetslagen har tidigare erfarenheter av 
handledning vid enstaka tillfällen. De har alla positiva erfarenheter av handledning. 

Arbetslagen hade lite olika förväntningar inför handledningen och Arbetslag 1A och 2A upplever att 
deras förväntningar blir uppfyllda, men det upplevde inte Arbetslag 1B till en början. Arbetslag 1A 
och 2A får kontinuerligt handledning och söker endast handledning vid akuta situationer. Arbetslag 
1B sökte själv stöd av specialpedagog och fick handledning vid tre tillfällen. Alla arbetslagen ser 
möjligheter med handledning. Arbetslag 2A säger att ett hinder skulle kunna vara att det kommer en 
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specialpedagog utifrån som de inte känner. Arbetslag 1B beskriver att ett hinder är att det kommer 
en specialpedagog utifrån som inte har insikt i deras verksamhet. De uttrycker att en möjlig styrka 
skulle vara om specialpedagogen observerade verksamheten. 

Alla arbetslagen beskriver att det skett en förändring i lärmiljön efter handledningen. 
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Diskussion och analys 
I det här avsnittet kommer vi först att diskutera metodvalet i studien. Därefter kommer 
resultatdiskussionen utifrån studiens forskningsfrågor, hur kan specialpedagogens yrkesroll se ut i 
förskolan, hur beskriver specialpedagogen och pedagogerna handledning i förskolan samt beskriver 
specialpedagogen och pedagogerna att någon förändring skett i lärmiljön efter handledningen. 
Resultatdiskussionen är analyserad och tolkad med hjälp av de specialpedagogiska perspektiven. 
Efter detta kommer vår slutsats av studien och förslag till vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Intervjuer var en bra datainsamlingsmetod utifrån vårt syfte den hjälpte oss att få svar på våra 
frågeställningar. Under intervjuerna hade vi möjlighet att fråga informanterna om deras åsikt i en 
viss fråga för att få reda på olika saker. En nackdel med intervju är att människor säger det de 
förväntas säga och intervjun ger en begränsad bild av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2015; 
Bryman, 2018). Som ett komplement föreslår författarna observationer för att få en vidare bild. På 
grund av begränsad tid valde vi att inte komplettera med observationer. Vi upplevde dock att 
informanterna förmedlade sina upplevelser och tankar och att tillräcklig mängd data blev insamlat 
för att uppfylla vårt syfte och våra frågeställningar i den här studien. 

Som Kvale och Brinkmann (2014) poängterar är intervjuer ett hantverk och det krävs mycket 
träning för att bli en bra intervjuare. Vi är medvetna om att vår begränsade erfarenhet av intervjuer 
kan ha påverkat intervjun och en pilotstudie kanske hade hjälpt oss lite på vägen. Vårt val att dela 
upp intervjuerna mellan oss kan även det ha påverkat den insamlade empirin då olika interaktion 
sker mellan intervjuare och informanter beroende på vem det är som intervjuar. Frågor och 
följdfrågor kan ha ställts på olika sätt vilket kan ha lett till att intervjupersonen hade svarat 
annorlunda med en annan intervjuare. Vi övervägde att båda två skulle vara med under alla 
intervjuer och hade som tanke att en skulle ha ansvar för att ställa frågor och den andra skulle föra 
anteckningar. Vi konstaterade ganska snabbt att detta inte var möjligt på grund av tid och plats. Ur 
analys synpunkt hade det kanske varit en fördel om vi varit två som medverkat. Vårt val av 
semistrukturerad intervjuguide gav oss ändå möjlighet att utveckla samtalet i ett bredare perspektiv 
för att få ut en mer djupgående information i varje intervju. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är viktigt med ett tillåtande klimat under 
fokusgruppintervjuer vilket vi båda upplevde att det var under våra intervjuer. Målet med sådan typ 
av intervju är att få fram en bred samling synpunkter vilket vi dock inte upplevde skedde under våra 
intervjuer. Informanterna var ganska eniga i de flesta frågor som diskuterades, men kanske hade fler 
synpunkter kommit fram om hela arbetslaget varit med under intervjun. Det var svårt att hitta en tid 
för intervju där hela arbetslaget kunde delta, vilket gjorde att vi fick ha intervjuerna med de 
personer som fanns tillgängliga ur arbetslagen. 

Intervjuerna har transkriberats och analyserats av den som genomförde intervjun, eftersom den 
personen har en bättre förståelse för innehållet. Alla har olika erfarenheter med sig i bagaget och 
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tolkar utifrån sina uppfattningar vilket vi är medvetna om kan ha påverkat vår analys av empirin och 
resultatet. Att spela in intervjuerna gjorde att vi kunde fokusera fullt ut på intervjun och svaren vi 
fick, vilket gjorde att det hela kändes avslappnat. I vår tolkning av analysen har vi försökt att hålla 
oss objektiva, men är medvetna om att våra egna värderingar, tidigare erfarenheter och kunskaper 
påverkar oss även där. I och med att vi varit två personer som arbetat med studien har vi kunnat 
diskutera och kritiskt granska tolkningar som är gjorda. Vilket har bidragit till en djupare förståelse 
av resultatet samt att vi varit öppna och mottagliga för ny information som framkommit under 
studiens gång och som motsäger tidigare uppfattningar. 

Vårt val av målinriktat urval var lyckat, eftersom intervjuerna gav oss ett relevant material och det 
har varit en fördel att ha specialpedagoger som arbetar på väldigt olika sätt för att få fler perspektiv 
på hur handledning beskrivs. Antalet intervjuer var lagom utifrån den här studiens syfte, men 
undersökningens storlek begränsar oss till att kunna dra generella slutsatser. Fler informanter hade 
kunnat ge ännu fler beskrivningar av handledning i förskolan både ur specialpedagogens och 
pedagogernas perspektiv. Detta hade lett till att vi hade kunnat dra en ännu tydligare slutsats om 
vilken effekt handledning av specialpedagog kan få i förskolan. Resultatet i denna studien ger en 
bra bild över hur handledning beskrivs och vilken effekt det kan få i förskolan och studien är 
användbar i kommande forskning kring handledning i förskolan. För att hålla oss till den röda 
tråden i studien har vi under hela undersökningen haft syftet och forskningsfrågorna i åtanke. 

Resultatdiskussion 

Vikten av tidiga insatser redan i förskolan poängteras av flera forskare (Björck-Åkesson, 2014; 
Lutz, 2013; Sandberg & Norling, 2014). Resultaten från denna studie styrker detta då båda 
specialpedagogerna även arbetar med och påpekar vikten av förebyggande insatser dock på lite 
olika sätt. Den ena arbetar förebyggande genom handledning och utbildning inom bestämda 
områden och den andra specialpedagogens arbete kan ses som förebyggande, eftersom hen 
kontinuerligt finns med i verksamheten. Sandberg och Norling betonar även vikten av handledning, 
kompetensutveckling och stöd från specialpedagog i förskolan. Arbetslagen beskriver handledning 
som något bra och positivt och ser specialpedagogen som någon som kan hjälpa till att vidga deras 
perspektiv. Detta kan tolkas som att de vill ha någon att reflektera med vilket går att knyta an till 
Sandberg et al. (2010) studie där författarna beskriver att förskolepersonalen ofta känner sig 
ensamma i sitt arbete. 

Hur kan specialpedagogens yrkesroll se ut i förskolan? 

Som Bladini (2004) skriver startade specialpedagogutbildningen 1990, vilket kan ha lett till att det 
ännu inte finns en etablerad yrkesroll i förskolans verksamhet. Även specialpedagogernas yrkesroll 
och arbetssätt i den här studien ser väldigt olika ut. Det leder till att beskrivningen av handledning 
varierar i de olika arbetslagen och även förväntningarna. Förskolan ska lägga grunden för det 
livslånga lärandet, Lpfö 98 (Skolverket, 2016), och då är det viktigt att specialpedagogen får en 
betydelsefull roll i förskolan för att möjliggöra detta för alla barn. Denna studie visar att båda 
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specialpedagogerna har en betydelsefull roll för pedagogerna i förskolan som är positiva till stödet 
de får av specialpedagogen. 

Bladini (2004) redogör i sin studie två skilda sätt specialpedagogerna kan använda sig av för att 
skapa förändring, genom att vidga perspektiv eller att ge pedagogerna råd. Specialpedagogerna i 
den här studien kan kopplas till de båda sätten. Resultatet tyder även på att den specialpedagog som 
arbetar med kontinuerlig handledning ger mer råd till pedagogerna än den specialpedagog som 
handleder vid behov. Arbetslagens beskrivning av handledningen styrker denna slutsats, om detta 
beror på att den ena specialpedagogen arbetar nära arbetslagen kontinuerligt eller om det beror på 
specialpedagogernas skilda sätt att handleda är svårt att säga. 

Specialpedagog A beskriver att hens arbetssätt med kontinuerlig handledning gör att hen får en 
inblick i verksamheten och blir en del av den. Arbetslag 1B som inte får kontinuerlig handledning 
beskriver ett problem med handledning att specialpedagogen inte har tillräcklig insyn i 
verksamheten när hen bara kommer ut och handleder vid behov. I den här studien tyder detta på att 
en specialpedagog kopplat direkt till en verksamhet är en fördel ur både specialpedagogens och 
pedagogernas synvinkel. 

Hur beskriver specialpedagogen och pedagogerna handledning i 
förskolan? 

I Bladinis (2004) avhandling finns det delade meningar om observation i samband med handledning 
vilket det även finns i denna studie mellan de två specialpedagogerna. Specialpedagog A tycker att 
det är viktigt att vara in i verksamheten medan Specialpedagog B endast observerar i vissa fall. Alla 
arbetslag uttrycker observation i samband med handledning som en möjlighet att få insikt i sin 
verksamhet vad som verkligen sker. Som Bryman (2018) tar upp kan intervju eller samtal leda till 
att personer svarar det de förväntas svara. Att som specialpedagog även observera verksamheten 
skulle kunna leda till att hen får en bättre inblick i vad som sker i verksamheten och inte bara det 
som pedagogerna beskriver. För att få en helhetsbild tror vi att det är bra att observera i samband 
med handledning. Det finns dock alltid en risk med observationer, som Specialpedagog A uttryckte 
upplevdes hen som en kontrollant när hen började vara i verksamheterna. Ett av arbetslagen 
uttrycker att det skulle kunna vara en känslig situation att bli observerad fast det är nyttigt. Där tror 
vi att om specialpedagogen får en etablerad yrkesroll inom förskolans verksamhet skulle det kännas 
som en mer naturlig del i pedagogernas arbete och inte kännas som någon kontrollant. 

Kontinuerlig handledning av specialpedagog i förskolans verksamhet skulle möjligtvis också leda 
till att det förebyggande arbetet och tidiga insatser som många forskare och även 
specialpedagogerna beskriver som oerhört viktigt utvecklas (Björck-Åkesson, 2014; Bruce et al., 
2016; Lutz, 2013). Det skulle bli mer tid för reflektion inom arbetslagen vilket kan göra att 
pedagogerna inte fastnar i det negativa och det som inte fungerar. Att fastna i det som inte fungerar 
är något som samtliga arbetslag i denna studie beskrivit att de gjort. Det var även därför Arbetslag 
1B sökte stöd av specialpedagog. Arbetslagen fick då hjälp och stöd av specialpedagogen att ta sig 
ur den upplevda svåra situationen med hjälp av reflektion. Specialpedagogen hjälpte även till med 
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att komma fram till metoder och redskap för att förebygga situationer som pedagogerna upplever 
svåra att hantera. 

Resultatet i denna studie visar även att det finns likheter mellan Bladinis (2004) studie och 
pedagogernas förväntningar i vår studie, att specialpedagogen ska komma in och ta hand om barnet 
som har problem. Denna syn utgår från ett kategoriskt perspektiv medan Bladini beskriver att 
specialpedagogen ska fungera som ett stöd i reflektion med pedagoger i deras lärmiljö. 
Specialpedagogerna i studien beskriver samma sätt att arbeta som Bladini vilket utgår från ett 
relationellt perspektiv. Vår upplevelse att pedagogerna har en förväntning på handledningen att 
specialpedagogen ska komma in och lösa problemet som är kopplat till barnet stämde överens med 
det ena arbetslagets beskrivning av handledning. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det 
arbetslaget inte hade lika mycket erfarenhet av handledning som de två övriga arbetslagen som har 
arbetat med handledning under en längre tid. von Ahlefeld Nisser (2017) betonar vikten av att 
klargöra syftet med handledningssamtalet och då även förväntningarna för att undvika missförstånd. 
Detta stämmer överens med Specialpedagog B beskrivning av hur hen går tillväga i början av 
handledningen och även hur Arbetslag 1B beskriver sin utveckling i deras förväntningar på 
handledningen. Det finns även likheter mellan specialpedagogernas beskrivning i vilka frågor 
pedagogerna oftast söker stöd, med de redogörelser som Björck-Åkesson (2007) och Lutz (2009) 
framför. Resultatet visar även att beskrivningen stämmer överens på Arbetslag 1B beskrivning om 
varför kontakt med specialpedagog togs. 

Enligt Mohss (2014) gör specialpedagogen ofta utryckningsuppdrag vilket går att koppla till 
Arbetslag 1B i den här studie. Ett dilemma skulle kunna bli att pedagogerna då kanske förväntar sig 
en snabb lösning på det upplevda problemet. Enligt specialpedagogerna i studien och Gjems (2007) 
är handledning en process som tar tid. Frustration kan då uppstå ur pedagogernas synvinkel som 
kanske inte alltid upplever att den tiden finns och de hamnar då i ett kategoriskt perspektiv. 
Emanuelsson et al. (2001) betonar tidsaspekten som viktig om specialpedagogiken ska förstås ur ett 
relationellt perspektiv, tiden blir då en möjlig förklaring till varför det är lätt att fastna i ett 
kategoriskt perspektiv. 

Beskriver specialpedagogen och pedagogerna att någon förändring 
skett i lärmiljön efter handledningen? 

Arbetslag 1A och 2A beskriver en tankeutveckling mot det relationella perspektivet som har skett 
under flera års tid. Arbetslag 1A har kommit ännu längre i det arbetet genom att Specialpedagog A 
har arbetat i arbetslaget. Arbetslag 1B hade en förväntning av handledningssamtalet att de skulle få 
hjälp och metoder att lösa ett visst problem kopplat till ett visst barn vilket pekar på ett kategoriskt 
synsätt (Emanuelsson et al., 2001). Dock har en förändring skett efter handledningen och 
pedagogerna uttrycker ett mer relationellt perspektiv i deras lärmiljö efter sin beskrivning av 
handledningen. Att det skiljer sig mellan de olika arbetslagen kan bero på att två av arbetslagen har 
handledning kontinuerligt medan det andra får det vid enstaka tillfällen. Den specialpedagog som 
handleder kontinuerligt har större möjlighet att arbeta med arbetslagens förhållningssätt ur ett 
relationellt perspektiv än den specialpedagog som endast handleder vid behov. En annan förklaring 
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till att fastna i ett kategoriskt perspektiv är precis som arbetslagen och specialpedagogerna beskriver 
det lätt att bli hemmablind och fastna i det negativa. I förskolorna är det ofta stora barngrupper och 
få pedagoger. Om något barn då avviker från gruppen och inte följer normen vid exempelvis 
rutinsituationer är det lätt som pedagog vid stressade situationer och tidsbrist se barnet som 
problemet i det hela. 

Alla arbetslag beskriver förändringar i lärmiljön efter handledning som kan kopplas till att ett 
relationellt synsätt har påverkat dem i det arbetet. Trots att Arbetslag 1B endast har haft handledning 
vid några få tillfällen beskriver de ett förändrat synsätt kring lärmiljön vilket pekar på vikten av 
handledning i förskolan. Handledning får någon form av effekt oavsett om det sker kontinuerligt 
eller vid enstaka tillfällen, enligt resultatet i den här studien. Det förefaller dock enligt oss som att 
det skulle kunna vara en fördel att ha en specialpedagog direkt kopplad till verksamheten vilket är 
något som pedagogerna i studien samt specialpedagogerna beskriver. En av fördelarna skulle kunna 
vara att specialpedagogen får möjlighet att arbeta med förebyggande insatser nära arbetslagen vilket 
möjligtvis skulle kunna leda till att minska den kategoriska föreställningen som råder i förskolan där 
fokus ligger på barnet (Nordin-Hultman, 2005; Palla, 2011). 

Slutsats 

Följande slutsatser kan dras utifrån denna studie. Handledning av specialpedagog i förskolan får 
någon form av effekt oavsett om den sker kontinuerligt eller vid behov. Specialpedagogen bör få en 
etablerad och självklar yrkesroll i förskolans verksamhet, eftersom handledning är en stor del av 
specialpedagogens arbetsuppgift. Resultatet tyder på att en specialpedagog kopplad direkt till 
förskolor skulle vara en fördel, vilket är något som både specialpedagoger och pedagoger i studien 
beskriver. Det skulle kunna leda till att det förebyggande arbetet och arbetet med tidiga insatser 
främjas. Förskolan ska stimulera alla barns utveckling och lärande därför är det viktigt att hjälpa 
barn i behov av stöd redan i förskolan. Pedagogerna beskriver stödet de får av specialpedagogen 
som något positivt och att det möjliggör reflektion av deras arbete och vidgar deras perspektiv. Det 
kan då tolkas som att specialpedagogen har en betydelsefull roll för pedagogerna i förskolan. 
Resultatet visar även att handledning främjar reflektion kring lärmiljön utifrån ett relationellt 
perspektiv. 

Förslag till vidare forskning 

Som ett komplement och vidare forskning till vår studie skulle kunna vara att göra en 
aktionsforskning. Där två arbetslag utan tidigare erfarenhet av handledning studeras. Det inleds 
kontinuerlig handledning med ett av arbetslagen och det andra arbetslaget blir utan handledning för 
att undersöka effekten av kontinuerlig handledning i deras lärmiljö. 

Det skulle även vara intressant att följa ett arbetslag under ett år, där de under första halvåret arbetar 
utan handledning och under det andra halvåret får kontinuerlig handledning. För att på det sättet 
undersöka effekten av kontinuerlig handledning i deras lärmiljö. 
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Bilagor 

Bilaga Missivbrev till specialpedagogen 

Hej, 

Vi är två förskollärare som läser till specialpedagoger vid Luleå tekniska universitet. Vi ska nu, 
under våren, skriva vårt examensarbete om handledning i förskolan. Syftet med studien är att öka 
kunskapen om vilka effekter handledning med specialpedagog kan få i förskolan. 

En intervju kommer att genomföras med dig som specialpedagog. Intervjun kommer att ta cirka en 
timme och kommer att spelas in, som minnesstöd, samtidigt som vi antecknar. Intervjun kommer att 
transkriberas och sedan analyseras. 

Vår studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter som lämnas kommer att skyddas så inga obehöriga kan ta 
del av dem och vi kommer att ändra namn på person, förskola och kommun. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas. Om du väljer att avbryta ditt deltagande behöver du inte 
ange varför.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mejl. Vi är tacksamma för ditt 
deltagande i studien. 

Med vänliga hälsningar 

Charlotta Lass   och  Ann-Helen Francki 

070-XXXXXXX    070-XXXXXXX 

cahjon-5@student.ltu.se   a_francki@hotmail.com  

Jag samtycker till att delta i studien 

Plats och datum Underskrift



Bilaga Missivbrev till arbetslag 

Hej, 

Vi är två förskollärare som läser till specialpedagoger vid Luleå tekniska universitet. Vi ska nu, 
under våren, skriva vårt examensarbete om handledning i förskolan. Syftet med studien är att öka 
kunskapen om vilka effekter handledning med specialpedagog kan få i förskolan. 

En fokusgruppsintervju kommer att genomföras med er som arbetslag. Intervjun kommer att ta 
cirka en timme och kommer att spelas in, som minnesstöd, samtidigt som vi antecknar. Intervjun 
kommer att transkriberas och sedan analyseras. 

Vår studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter som lämnas kommer att skyddas så inga obehöriga kan ta 
del av dem och vi kommer att ändra namn på person, förskola och kommun. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas. Om du väljer att avbryta ditt deltagande behöver du inte 
ange varför.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mejl. Vi är tacksamma för ditt 
deltagande i studien. 

Med vänliga hälsningar 

Charlotta Lass   och  Ann-Helen Francki 

070-XXXXXXX    070-XXXXXXX 

cahjon-5@student.ltu.se    a_francki@hotmail.com 

Jag samtycker till att delta i studien 

Plats och datum Underskrift



Bilaga Intervjufrågor till specialpedagogen 

Vilken grundutbildning har du? Hur länge arbetade du som det? 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog? Vilken specialpedagogisk utbildning har du?  

Hur många verksamheter arbetar du emot? 

Beskriv dina arbetsuppgifter som specialpedagog. Hur stor del av din tjänst används till 
handledning? 

Hur definierar du begreppet handledning? 

Vilken sorts handledning har du erfarenhet av? Vilken utbildning har du kring handledning? 

Hur ser du på din roll som handledare? 

Vad bidrar du med? Hur påverkar du samtalet? 

Vad vill du uppnå med handledning? Vilket är ditt syfte med handledning?  

Om du känner dig nöjd efter handledningen, vad har hänt då?  

Om du känner dig missnöjd efter handledningen, vad kan det bero på? 

Vilka möjligheter kan du se med handledning? Hur tänker du? Vad får det för konsekvenser? 

Vilka hinder kan du se med handledning? Hur tänker du? Vad får det för konsekvenser? 

Bidrar handledning till kunskapsutveckling? Om ja, hur märker du det? Om nej, hur tänker du? 

Vem brukar ta initiativet till handledningen?  

Har det någon betydelse vem som tar initiativet till handledningen? 

Av vilken anledning söker pedagogerna stöd hos dig som handledare? 

Hur brukar du förbereda dig inför handledningen?  

Hur kan det se ut då du inleder ett handlednings tillfälle?  

Hur går det till när ni bestämmer vad som ska tas upp under handledningen? 

Vad brukar tas upp under handledningen? Vilka är de vanligaste frågorna som tas upp? Finns det 
något särskilt som du tycker är viktigt att ta upp under handledningen?  

Finns det något som du tycker är särskilt svårt att ta upp under handledningen? 



Hur upplever du att din handledning tas emot? 

Ser du någon utveckling efter handledningen? (Individ, grupp och organisationsnivå) 

Ser du några effekter på barnen, arbetslagen eller verksamheten? 

Vilken förändring beskriver pedagogerna de har gjort efter handledning? 

På vilket sätt följs handledningen upp? 

Har du något som du vill tillägga? 

Har du några frågor som du vill fråga mig?  



Bilaga Intervjufrågor till arbetslaget 

Med vilken ålder arbetar ni? 

Vilken utbildning har ni? 

Hur länge har ni arbetat inom förskolan? 

Vad är specialpedagogik för er? 

Har ni fått någon kompetensutbildning inom det specialpedagogiska området? 

Vilken erfarenhet har ni av handledning? 

Hur är er upplevelse av handledning? 

Vilka förväntningar hade ni på handledningen? 

Hur stämde era förväntningar på handledningen mot vad som skedde? 

Vem har initierat handledningen som ni har fått?  

Av vilken anledning söktes handledning? 

Hur länge har ni fått handledning? 

Har det skett någon förändring i lärmiljön efter handledningen? I så fall vilken?  

Hur har handledningen påverkat er i det dagliga arbetet?  

Tänker ni som arbetslag annorlunda? I så fall hur? 

Kan ni ge exempel på hur handledningen har påverkat er roll i barngruppen?  

Har handledningen påverkat ert val av organisering av grupper av barn, val av aktiviteter, struktur 
på dagen? 

Vilka möjligheter/hinder kan ni se med handledning? 

Har ni något som ni vill tillägga? 

Har ni några frågor som ni vill fråga mig? 
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