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Sammanfattning  

  

Syftet med studien är att undersöka några specialpedagogers och några rektorers erfarenheter 

av och uppfattning om specialpedagogens handledning i förskolan. Denna studie utgår från en 

kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med fyra specialpedagoger och fyra rektorer 

i en och samma kommun. Studiens resultat visar att det finns stor erfarenhet och beskrivning 

av specialpedagogens handledning. Specialpedagogerna i studien uttrycker att 

handledningsfunktionen är ett stort och betydelsefullt uppdrag. Studien har även visat att 

specialpedagogens handledning används med olika syften och att förväntningar på 

handledningen behöver kommuniceras. När det inte finns några formella riktlinjer för hur 

specialpedagogen bör arbeta med handledning i förskolans verksamhet, har studien visat på 

hur specialpedagogerna själva eller tillsammans med rektorerna på sitt område arbetar fram 

lokala former för handledningen.   

  
  

Nyckelbegrepp: specialpedagog, pedagoger, rektor, reflektion  
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Inledning  
Med denna studie vill vi undersöka några specialpedagogers och några rektorers erfarenheter 

av och uppfattningar om specialpedagogens handledning i förskolans verksamhet. 

 

 

Yrkesfunktionen specialpedagog har funnits med i förskolan sedan början på 90-talet när en 

specialpedagogutbildning initierades genom en politisk ambition om en mer inkluderande 

skola för alla. Förskolan har sedan dess genomgått flera ideologiska förändringar, den har fått 

en egen läroplan och blivit en egen skolform. Forskning visar att de ideologiska 

förändringarna, för ökad kvalitét i förskolan även påverkar behovet av stöd till pedagogerna, 

vilket i sin tur påverkar specialpedagogens roll i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2013). Forskning pekar också på att tillgången till specialpedagog är av vikt för att 

pedagogerna i förskolan ska kunna få stöd och för att synliggöra effektiva stödinsatser för 

barn i behov av särskilt stöd (Skolinspektionen, 2017). 

 

I specialpedagogens arbete med att stödja pedagoger i förskolan synliggörs ett behov av att 

regelbundet diskutera och problematisera specialpedagogens yrkesroll, men det finns även ett 

behov av att tydliggöra förståelse för vad specialpedagogens handledning innebär 

(Hammarström-Lewenhagen, 2006; Von Ahlefeldt Nisser, 2014). 

 

Handledning beskrivs av Bladini (2004) som ett verktyg för specialpedagogen, där 

handledning används som en samtalsmetod för att gynna verksamheten. Idag står det att läsa i 

examensbeskrivningen för specialpedagoger, att specialpedagogen ska vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor, samt att specialpedagogen skall leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet utifrån målet att möta behoven hos alla barn (SFS 

2011:688). Dessa beskrivningar av specialpedagogens uppdrag är inte vidare beskrivet i 

relation till förskolan. Det var tidigare inskrivet i de allmänna råden för förskolan att 

konsultation eller handledning kunde vara nödvändigt men det finns inte med i den nya 

upplagan av de allmänna råden (Skolinspektionen, 2017). Utifrån skollagen och förskolans 

läroplan nämns idag inte specialpedagogens yrkesroll eller handledning i förskolans 

verksamhet (Lpfö, 2018; Skollagen 2010:800). Däremot står det framskrivet i läroplanen att 

det är rektor som har det övergripande ansvaret för förskolans riktning, kvalitet och arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd (Lpfö, 2018).  

 

I det hittills beskrivna behovet av stöd till pedagogerna i förskolan och avsaknaden av 

formella riktlinjer för specialpedagogens roll och handledningens funktion i förskolan, blir det 

viktigt att undersöka hur specialpedagogens handledning omsätts i praktiken.  

 

Vi har båda två erfarenheter från förskolans verksamhet och vi upplever att det finns ett behov 

av specialpedagogens handledning. Vår upplevelse är att specialpedagogens handledning 

utförs på olika sätt och att alla förskoleområden inte har tillgång till specialpedagog, vilket 

skapar olika förutsättningar. 
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Syfte och frågeställningar   
Med denna studie vill vi undersöka några specialpedagogers och några rektorers erfarenheter 

av och beskrivningar om specialpedagogens handledning i förskolans verksamhet.    

    

Frågeställningar:   

• Vilka erfarenheter har specialpedagogerna och rektorerna av handledning i förskolans 

verksamhet?    
• Hur beskriver specialpedagogerna och rektorerna handledarrollen i förskolans 

verksamhet?    
• Vilka riktlinjer beskriver specialpedagogerna och rektorerna ligger till grund för 

specialpedagogernas handledning i förskolans verksamhet?     
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Bakgrund   
Bakgrunden inleds med en beskrivning av begrepp som är centrala för studien. Efter det följer 

en litteraturgenomgång och därefter beskrivs studiens teoretiska ramverk.  

  

  

Centrala begrepp    
I studien finns ett antal begrepp som behöver förklaras lite närmare. Dessa är; handledning, 

specialpedagog, pedagoger, rektor och riktlinjer.  

 

Handledning   

Handledning kan ske enskilt eller i grupp, utveckla hela verksamheten eller med syfte att 

stötta barn och pedagoger (Åberg, 2009). I denna studie används flera olika beskrivningar av 

handledning men det är specialpedagogens handledning som står i fokus.  

 

Specialpedagog   

Specialpedagog är en lärare som genomgått en 60 - 90 högskolepoängs specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning efter 1990 och avlagt specialpedagogexamen (Persson, 2013). 

Specialpedagogen har en betydelsefull yrkesroll, där uppdraget innebär att utveckla en 

gynnsam lärmiljö för alla barn inom förskolan (Persson, 2013). I studien används 

genomgående begreppet specialpedagog för den person som handleder omkring 

specialpedagogiska frågor, trots att två av rektorerna berättar att de inte har en utbildad 

specialpedagog anställd på den tjänsten vid intervjutillfället. 

  

Pedagoger  

Pedagoger är de förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolan (Lpfö, 2018). I studien 

nämns alla lärare och barnskötare som pedagoger även om viss litteratur och forskning 

beskrivit dem som lärare.  

 

Rektor   

Förskolechef är den som har det övergripande ansvaret för förskolans personal och 

verksamhet. Efter den senaste revideringen av läroplanen benämns nu förskolechef som rektor 

(Lpfö, 2018). I studien kommer begreppet rektor att användas genomgående, trots att viss 

litteratur och några av informanterna benämner rektor som förskolechef. 

  

Riktlinjer   

I studien undersöks riktlinjer för specialpedagogens handledning, trots att det i genomgången 

av litteraturen har framgått att formella riktlinjer inte finns framskrivet. Under studiens gång 

har begreppet riktlinjer beskrivits med en bred betydelse. Detta för att undersöka 

informanternas erfarenheter och beskrivningar omkring hur ett arbetssätt tas fram för 

specialpedagogens handledning i förskolans verksamhet. Begreppet har förtydligats till 

informanterna som normer, direktiv, regler, lagar och principer. 
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Litteraturgenomgång   

I detta avsnitt presenteras litteratur och forskning som är relevant för studien. Fyra 

huvudområden beskrivs; Specialpedagogens yrkesroll, handledning i förskolans verksamhet, 

faktorer som påverkar handledningen och läroplanen och riktlinjernas betydelse för 

specialpedagogens handledningsuppdrag.   

  

Specialpedagogens yrkesroll 

Specialpedagogens yrkesroll ska tjänstgöra som en stödjande funktion inom alla skolformer 

(Palla, 2009; Persson, 2013; Skolinspektionen, 2017). Enligt Persson (2013) skall 

specialpedagogen tillsammans med rektor verka för att ett understödjande arbete bedrivs. Det 

understödjande arbetet ska inkludera hela verksamheten och lärmiljön ska vara i blickfånget. 

Vidare menar han att specialpedagogens yrkesroll innebär att vara anpassningsbar för vad 

som bäst passar den aktuella verksamhetens behov, men han lyfter uppdraget som rådgivare 

och kompentent samtalspartner till verksamhetens pedagoger som en betydelsefull uppgift 

(Persson, 2013). Specialpedagogens yrkesroll i förskolan lyfts fram i litteratur och forskning 

som betydelsefull, men yrkesrollen beskrivs även vara en roll vars uppdrag kan förstås på 

olika sätt. Dessa olika förståelser skapar ett behov av att samtala om såväl uppdraget som 

yrkesrollen (Bladini 2004; Persson, 2013; Palla, 2009; Renblad & Brodin, 2014; Von 

Ahlefeldt Nisser, 2014).  

 

Yrkesrollens framväxt i förskolan  

Enligt Bladini (2004) etablerades tidigt ett arbete med att stärka arbetslag i förskolan. Hon 

beskriver hur ett arbete med rådgivande handledning av pedagoger redan under mitten av 80-

talet växte fram. Då inrättades en yrkesfunktion kallad resurspedagog. Resurspedagogerna var 

erfarna förskollärare som utifrån sin långa erfarenhet arbetade direkt med barn i behov av 

särskilt stöd eller i samtal med förskolans pedagoger. När resurspedagogernas arbete var riktat 

mot pedagogerna och deras arbete med barn i behov av stöd blev en av deras uppgifter att 

arbeta med handledning, fortsätter Bladini. Dessa tjänster användes fram till 1990 då en 

specialpedagogutbildning togs fram.   

 

Specialpedagogutbildningen kom till genom en politisk strävan efter en skola för alla 

(Bladini, 2004). Den politiska intentionen var att verksamheten skulle anpassas efter barnens 

behov och specialpedagogrollen ansågs vara ett stöd i det arbetet för att stärka arbetslagen. I 

utbildningen beskrevs specialpedagogens uppdrag på individ-, grupp och organisationsnivå. 

Det skrevs fram att specialpedagogerna skulle förberedas att bedriva ett pedagogiskt 

utvecklingsarbete men också att yrkesrollen skulle innehålla en handledande kompetens som 

skulle ses som ett stöd till pedagogerna i förskolan (Bladini, 2004).  

 

Specialpedagogens yrkesroll beskrivs idag utifrån examensbeskrivningen till viss del handla 

om ett arbete med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, verka för ett 

förebyggande arbetssätt i verksamheten och analysera svårigheter på individ-, grupp- och 

organisationsnivå (SFS 2011:688). Specialpedagogens yrkesroll i förskolan beskrivs av 

Renblad och Brodin (2014) handla om att öka pedagogers förståelse för barns utveckling, vara 

delaktig i samarbete med föräldrar, medverka i skolutveckling och bidra till 

kompetensutveckling av förskolans pedagoger. Specialpedagogens mest betydelsefulla roll 

beskrivs vara som handledare och rådgivare, då de arbetar med att stödja pedagogerna genom 

att lyfta frågor, ge nya infallsvinklar och genom att ge bekräftelse (Renblad & Brodin, 2014).   
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Specialpedagogen som ett stöd till pedagogerna i förskolan 

Specialpedagogens uppdrag som kompentent samtalspartner beskriver Palla (2009) som ett 

stöd till arbetslagen i förskolan, där kompetensen hos pedagogerna fördjupas med gemensam 

reflektion. För att pedagoger ska få möjlighet att se svårigheter ur nya perspektiv kan 

specialpedagogen i sitt arbetssätt utmana tankar och föreställningar som redan finns hos 

pedagogerna. Palla menar att pedagogerna i samtal med specialpedagogen bör få möjlighet att 

kontinuerligt analysera, reflektera och planera för hur de ska undanröja hinder och svårigheter 

i förskolans lärmiljö.    

 

Forskning visar dock att tillgången till samtal med specialpedagog i förskolan ser olika ut i 

landet, trots att många huvudmän ser vikten av samverkan mellan olika yrkesroller 

(Skolinspektionen, 2017). Den granskning som Skolinspektionen utförde visade på att 

samverkan mellan yrkesroller och ett systematiskt stöd till pedagoger i förskolan är av vikt för 

att kunna utarbeta effektiva stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd. Detta stöd ges bland 

annat genom specialpedagogens arbete med reflektion, uppföljning och utvärdering 

tillsammans med pedagogerna. Granskningen visar även att det finns en kunskap hos rektorer 

i förskolan omkring deras särskilda ansvar för stödinsatser, men den visar även att många 

förskolor inte får tillräckliga förutsättningar av rektor för arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. En förutsättning handlar om tillgången till specialpedagog. Flera av specialpedagogerna 

som intervjuades i Skolinspektionens granskning framhöll att de hade ett stort 

upptagningsområde i förhållande till den tid de hade för sitt uppdrag med att stödja 

pedagogerna, vilket skapade en tidsbegränsning av det stöd de kunde ge. I granskningen 

framkom även att arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan kan utvecklas. En av de 

rekommendationer som Skolinspektionen tog fram handlar om att rektorer ska ge 

förutsättningar för det stöd som pedagogerna behöver. Till exempel i form av konsultation 

och handledning av specialpedagog.  

 

Specialpedagogens förebyggande uppdrag i förskolan 

Specialpedagogens arbete med konsultation och handledning är ett uppskattat uppdrag, där 

utvecklingen av ett förebyggande arbetssätt bör prioriteras (Palla, 2009; Sjöman, 2018; Von 

Ahlefeldt Nisser, 2009, 2014). Specialpedagogens förebyggande arbetssätt beskrivs handla 

om att skapa förutsättningar och möjligheter för att stimulera alla barns utveckling i en mer 

indirekt arbetsform. Detta arbetssätt kan innebära att utveckla förskolans lärmiljö, utveckla 

pedagogernas strategier för barn i behov av särskilt stöd eller att fortbilda pedagoger (Von 

Ahlefeldt Nisser, 2009). Det har framkommit i forskning att specialpedagoger tänker olika 

omkring hur det förebyggande arbetet ska utföras (Von Ahlefeldt Nisser, 2014). Enligt vissa 

specialpedagoger i Nissers (2014) studie krävs närhet mellan specialpedagog och förskolor för 

att kunna bedriva förebyggande arbete, där relationer blir en styrka i samarbetet med 

pedagogerna. Den närhet som beskrivs handlar om att specialpedagogen har sin arbetsplats 

stationerad i ett förskoleområde. Medan andra specialpedagoger förespråkar en central 

stationering. Med central stationering menas att flera specialpedagoger från olika 

förskoleområden har en gemensam arbetsplats. Dessa specialpedagoger framhåller det nära 

samarbete med pedagogerna som ett hinder och att det av etiska skäl kan försvåra den distans 

som krävs för att utföra arbetet på ett objektivt sätt.  
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Ytterligare forskning visar att närheten i samarbetet mellan specialpedagog och pedagoger i 

förskolan kan vara grundläggande i ett förebyggande arbete med barn i behov av särskilt stöd 

(Palla, 2009, Sjöman, 2018). Enligt Palla (2009) blir ett förebyggande arbetssätt av vikt när 

specialpedagogen idag inte blir kontaktad förrän pedagogerna på förskolan upplever att barnet 

bekymrar eller att barnet har blivit ett hinder för verksamheten (Palla, 2009). För att möta 

barn i behov av särskilt stöd i ett tidigt skede kan ett förebyggande arbetssätt vara av vikt. Det 

arbetet kan innebära att specialpedagogen tillsammans med externa professioner samverkar 

för att hitta vardagsstrategier som pedagogerna kan använda sig av (Sjöman, 2018). 

Samverkan och regelbundna samtal med pedagogerna i förebyggande syfte beskrivs av 

specialpedagoger som ett betydelsefullt uppdrag. Det är ett uppdrag som det önskas mer av 

men som inte prioriteras om inte rektor beslutar om det (Von Ahlefeldt Nisser, 2014). 

 

Specialpedagogen och förskolans organisation  

Rektor har det övergripande ansvaret för förskolans verksamhet och arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd, vilket då även innefattar ett ansvar för specialpedagogens uppdrag i förskolan 

(Lpfö, 2018; Nilholm & Lindqvist, 2013). Rektorer i förskolan har till viss del enligt 

forskning en annan syn på specialpedagogens roll jämfört med rektorer i skolan (Nilholm & 

Lindqvist, 2013). I förskolan lyfts specialpedagogen som ett stöd för personalen medan 

specialpedagogen i skolan ofta lyfts som en del av det direkta arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Enligt Lindqvist och Nilholm kan en förklaring till detta vara att det i förskolan 

finns en lång tradition av arbete i arbetslag och specialpedagogen har sedan långt tillbaka 

arbetat med att stötta arbetslagen i deras arbete. 

 

Specialpedagogens uppdrag med att stötta arbetslag kan påverkas av att rektorer har en 

otydlig beskrivning av sitt uppdrag för att leda arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

(Nilholm & Lindqvist, 2013). Enligt författarna behöver rektorer och pedagoger reflektera 

omkring hur deras uppfattningar och beslut påverkar detta arbete. En annan studie som också 

visar på otydligheten omkring begreppet barn i behov av särskilt stöd är Sandberg, Lillkvist, 

Augustine och Björk-Åkesson (2010). Författarna påtalar att begreppet barn i behov av stöd 

har använts i svenska läroplaner i många år, men att det fortfarande saknas kunskaper om hur 

begreppet används och vilka barn som är i behov, vilket påverkar hur verksamheten bedrivs 

och hur stödet av specialpedagog används.   

 

Diskursen omkring barn i behov av särskilt stöd behöver klargöras, menar även Lutz (2009). 

Specialpedagogens uppdrag i förskolan kan utföras med en normativ funktion, vilket påverkar 

synen på barnens behov. Lutz beskriver hur de organisatoriska och administrativa faktorerna 

påverkar de åtgärdande rutinerna omkring barn i behov av särskilt stöd. Det framkom i hans 

studie att pedagogerna i förskolan upplevde det lättare att beviljas stöd när en diagnos var satt. 

Barn med sociala svårigheter som beskrevs som mindre avvikande föll utanför ramen för en 

stödinsats. Individen blir här enligt Lutz problembäraren i ett system där ett problem behöver 

skrivas fram för att pedagogerna ska få det stöd de behöver. Medan problem likväl kan handla 

om den lärmiljö som barnet möter. Han hävdar att prioriteringar från ledningshåll görs genom 

att hitta en avvikelse som kan förklaras och som får en åtgärd (Lutz, 2009). Det finns då en 

risk att barnets brister kommer att betonas, istället för att pedagogerna i verksamheten sätter 

fokus på vad som kan förändras eller förbättras i lärmiljön omkring, utefter det enskilda 

barnets behov (Lutz, 2006). 
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Handledning i förskolans verksamhet  
Specialpedagogens yrkesroll innefattar bland annat ett uppdrag omkring barn i behov av 

särskilt stöd, men även rollen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor (SFS 2011:688). För att nå förändringar i ett arbetssätt eller för att utveckla förskolans 

verksamhet kan specialpedagogen använda sig av handledning som ett verktyg (Bladini, 

2004).  

 

Handledningens olika syften  

Handledning som verktyg får enligt Bladini (2004) en specifik betydelse för förskolans 

pedagoger där målet blir att handledarsamtalet ska gynna hela verksamheten. 

Specialpedagogens handledning kan skifta både i innehåll och syfte, men mötet mellan 

människor är den gemensamma nämnaren i all handledning (Bladini, 2004). Här visas på fem 

syften som framträder i litteratur och forskning omkring handledning (Bladini, 2004; 

Hammarström-Lewenhagen, 2006; Lauvås & Handal, 2015; Åberg, 2007, 2009). Dessa blir 

relevanta för denna studie när beskrivningar av specialpedagogens handledning i förskolan 

undersöks. 

 

Handledning mot problemhantering  

Det första syftet är handledning mot problemhantering, där handledningen ställs inför 

specifika situationer som uppstår i verksamheten, exempelvis konflikter, relationsproblem 

eller funderingar omkring barns behov (Åberg, 2007). Handledning av dessa specifika 

situationer beskriver Åberg som drag av brandkårsutryckningar när de upplevs samt att där 

finns en förväntan hos pedagogerna att handledaren ska komma med lösningar och svar. 

Denna handledning kan ses som en mer konsultativ handledning (Åberg 2007). Dessa 

handledningssamtal har ofta en åtgärdsinriktning där pedagoger och specialpedagog 

identifierar och löser problem (Bladini, 2004; Palla, 2011).  

 

Handledning för pedagogisk utveckling  

Ett andra syfte är handledning för pedagogisk utveckling, där handledningen syftar till att 

utveckla pedagogernas yrkeskompetens, vilket exempelvis kan handla om en 

förändringsprocess av pedagogiska metoder, pedagogers förhållningssätt eller en reflektion 

över egna val (Åberg, 2007). Denna handledning kan även användas för en utveckling av 

förskolans kunskapsinnehåll genom att pedagogernas kunskaper fördjupas (Hammarström-

Lewenhagen, 2006).  

 

Handledning för verksamhetsutveckling  

Tredje syftet är en verksamhetsinriktad handledning, där handledningens innehåll styrs av 

organisationens, i denna studie förskoleområdets behov (jfr. Åberg, 2009). Dessa behov kan 

enligt Åberg (2009) till exempel vara ökad måluppfyllelse och kvalitet i arbetet, 

kompetensutveckling eller implementerande av nya reformer. Åberg uttrycker att handledning 

utifrån detta syfte bör förstås ur ett ledarskapsperspektiv.  
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Handledning som trygghetsskapande 

Det fjärde syftet är handledning som trygghetsskapande, vilket handlar om att 

specialpedagogen stöttar pedagogerna omkring osäkerheten i yrkesrollen (Åberg 2007). 

Pedagogerna får genom denna handledning en bekräftelse eller en sorts återhämning, när 

yrkeslivet blir alltmer kravfyllt och pressat vilket enligt Åberg (2007) ökar behovet av stöd.   

 

Reflekterande handledning  

Som ett femte syfte lyfts en reflekterande handledning, där krav och förväntningar som ställs 

på pedagogerna kan göras begripliga (Lauvås & Handal, 2015). Syftet med en reflekterande 

handledning är att stimulera utövarna till något mer än att agera efter andras regler eller krav. 

Där ska de som handleds själva fatta självständiga, reflekterande och välgrundade beslut, 

utifrån deras egen bas. Reflektionen beskrivs av Lauvås och Handal (2015) som ett verktyg, 

som hjälper till att utveckla mening och förståelse för det som sker runt en människa. Denna 

reflekterande handledning var en form som växte sig stark under 80-talet, men som enligt 

författarna idag har fått stå tillbaka för en mer rationell och målstyrd handledning. De menar 

att det finns en påverkan, där reflektionen inte får utrymme i en verksamhet som ska 

kontrolleras och utvärderas. 

 

Faktorer som påverkar handledningen 

Åsén-Nordström (2014), Hammarström-Lewenhagen (2006) och Åberg (2009) lyfter alla 

fram faktorer som påverkar handledningen i förskolan. Eventuella påverkansfaktorer i 

handledningsprocessen kan enligt Åsén-Nordström (2014) vara yttre ramar, som tid och plats 

men också att ledningen och/eller arbetslagen som ska handledas inte har förstått vad 

handledningen ska syfta till. Det kan även vara en ovana hos pedagoger att reflektera, när 

förskolan har präglats av en ”handlingskultur” där pedagogerna befinner sig i ett görande 

(Åsén-Nordström, 2014).  

 

En annan faktor som påverkar handledning är makt enligt Hammarström-Lewenhagen (2006). 

I hennes studie förs diskussionen om att utbildning och handledning har blivit en del av en 

maktstruktur i samhället och att den pedagogiska handledningen kring kunskapsuppdraget är 

en del av denna struktur. Hon belyser hur handledning som social praktik i förskolan kan 

tänkas förändras i takt med att samhället förändras. Författaren framhäver att samhället 

befinner sig i en tid när stark tilltro sätts till utbildning och lärande och till expertsystem där 

handledningen i både skola och förskola har en växande efterfrågan. Behovet av pedagogisk 

handledning i grupp beskrivs som ett eventuellt resultat av ett skolsystem, där allt större krav 

ställs på det professionella ansvaret för kunskapsutveckling hos pedagogerna i förskolan. Här 

lägger Hammarström-Lewenhagen en betoning på att inte förbise den kollektiva 

professionella kunskapsbasen som finns hos arbetslagen i förskolan. Hon beskriver att 

handledningen av arbetslagen ska syfta till att utveckla hela arbetslaget, där betoningen ligger 

på autonomi och gemenskap i arbetet med kunskapsuppdraget.  

 

Ytterligare en faktor för påverkan på handledningens förutsättningar är rektors ledning 

(Åberg, 2009). Åberg har studerat tolv rektorers diskursiva förståelse för handledningens 

funktion i skolans verksamhet. Här belyser hon att rektorerna uppmärksammar behov och 

tillskjuter resurser, vilket gör att de får en central roll för hur handledningens funktion 

utvecklas. Enligt författaren möjliggör rektorerna handledning genom sin roll som ansvariga 
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för verksamheten. I arbetet med handledning behöver deltagarna kunna ta egna initiativ och 

känna motivation i förändringsprocessen, för att en förändring ska ske. Handledningen kan få 

en negativ potential om den till exempel kommer som ett beslut från ledningen, en så kallad 

top-down strategi, där de handledda inte upplever ett behov av handledningssamtal eller att de 

i sin yrkesvardag inte finner utrymme för handledning. Det finns tillfällen när pedagoger inte 

orkar med att reflektera över eller ifrågasätta sitt sätt att hantera arbetsuppgifter. Vidare tar 

Åberg upp att rektorernas kontextbundna förståelse skapar olika förutsättningar och olika 

förståelse för handledningens funktion. Hon visar på ett behov av att förtydliga 

handledningens olika syften för att klargöra villkor, möjligheter och begränsningar för 

handledningens funktion (Åberg, 2009). 

 

Läroplanen och riktlinjernas betydelse för specialpedagogens handledningsuppdrag 

Specialpedagogens yrkesroll eller handledningens funktion i förskolan finns inte beskrivet i 

några formella riktlinjer. Yrkesrollen skrivs däremot fram i examensförordningen men är inte 

vidare beskriven utifrån förskolans läroplan eller andra ideologiska riktlinjer för förskolan 

(Lpfö, 2018; Skollagen 2010:800; SFS 2011:688). Forskning pekar emellertid på att 

förändringar i läroplanen och i förskolans pedagogik påverkar specialpedagogens 

handledningsuppdrag (Bladini, 2004; Jonsson, 2016; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013; 

Åberg, 2007). 

 

Synen på förskolans pedagogik har förändrats genom införandet av en läroplan och detta 

sätter nya krav på kompetensen hos pedagogerna (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013). 

Förändringen som skett går från Fröbels traditioner, där barnen skulle hållas sysselsatta med 

aktiviteter, till en ny sorts pedagogik med samverkan och kommunikation som bas. Sheridan 

och Pramling Samuelsson framhåller att det pedagogiska arbetet i förskolan skiljer sig åt i 

landet även om läroplanen är densamma hos alla. En diskussion förs av författarna omkring 

de krav som ställs på pedagogerna för att klara denna förändring. Jonsson (2016) lyfter fram 

internationella studier som pekar på att pedagogers attityder, erfarenheter och kunskaper 

påverkar barnens möjligheter till utveckling. För att utveckla lärarnas professionalism lyfts tre 

teman fram: vikten av pedagogiska strategier, kunskaper som får utvecklas och reflekteras och 

värdet av samverkan såväl inom som utanför förskoleverksamheten (Jonsson, 2016). Alla 

dessa tre teman ligger inom specialpedagogens uppdrag där handledning är ett sätt att skapa 

förändring och utveckla pedagoger och förskolans verksamhet (Åberg, 2007).  
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Systemteori 
Denna studie utgår från att handledning är ett verktyg (Lauvås & Handal, 2015), en del av ett 

ramverk i en verksamhet där det ställs krav på att pedagogerna ständigt ska utvecklas utifrån 

samhällets ideologiska och politiska reformer. Systemteorin har funnits med i tankarna under 

studiens gång, i både genomförandet av intervjuer och i analysarbetet. Genom systemteorin 

kan handledning i förskolan ses som en del av en helhet, där helheten består av det som är 

gemensamt (jfr. Öqvist, 2018). Helheten i denna studie kan beskrivas vara förskolans 

verksamhet. För att analysera specialpedagogens handledning som en del av förskolan som 

helhet behöver även andra delar tas hänsyn till. Dessa delar kan exempelvis vara förändringar 

i läroplaner, pedagogers syn på det pedagogiska uppdraget eller rektors syn på 

specialpedagogens uppdrag. Alla delar påverkar varandra och behöver kommuniceras mellan 

olika yrkesgrupper för att förstås. 

 

Specialpedagogens handledning som lyfts fram i denna studie belyser uppdraget i förskolan 

där samtal, kommunikation och utveckling är stora delar i det arbetet. Detta 

handledningsuppdrag kan förstås genom systemteorin. Öqvist (2018) menar att det i 

systemteori handlar om kommunikation och resonemang, det är inte sändaren som ska 

övertala mottagaren utan det som blir viktigt är hur mottagaren uppfattar informationen. Ny 

information presenteras för mottagaren som sen får bestämma över hur den ska användas. I en 

organisation behövs också enligt Öqvist konstanter, rutiner och ritualer som ger vardagen en 

rytm och normer att förhålla sig till, men sen däremellan utmanas vardagen med något nytt. 

Här kan tystnad, eller att invänta vara ett effektivt sätt att nå utveckling, människor är mer 

benägna att genomföra lösningar som de själva har kommit på än att följa råden från en 

expert. Variation är också ett viktigt begrepp i systemteorin, där endast variationen hos 

människan själv kan möta den variation som kommer utifrån. För att få syn på en skillnad 

måste det ha uppfattats att det finns en skillnad, vilket är en grund för lärande enligt Öqvist.    

  

I denna studie representerar förskolans organisation ett socialt system. Öqvist (2018) 

beskriver att det gemensamma för biologiska och sociala system är att de är öppna, vilket 

innebär att de har en förmåga att utbyta information med omgivningen och därigenom har en 

förmåga att växa och utvecklas. Ett slutet system kommer däremot inte att utvecklas utan 

snarare avvecklas när det inte får någon ny information utifrån. Öqvist menar också att 

mänskliga system kan bli slutna, här lyfts den ökade specialiseringen och tilltagande 

centraliseringen som risker där resultatet blir allt fler gränsdragningar mellan människor. I ett 

systemteoretiskt perspektiv blir en öppen och levande kommunikation mellan systemen en 

nödvändig förutsättning för överlevnad och utveckling (Öqvist, 2018).    
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Metod   
I forskning är metod ett betydelsefullt men flertydigt ord, metoden berättar för läsaren hur 

studien läggs upp, genomförs och vilka tekniker som använts för att skapa studiens empiriska 

underlag (Lind, 2014). I detta metodavsnitt beskrivs kvalitativ metod, urval, genomförande, 

analysmetod, tillförlitlighet, etiska ställningstaganden och metoddiskussion.   

   

    

Kvalitativ metod   
Valet av metod kopplar samman studiens forskningsfrågor med den valda teorin och det 

empiriska material som används (Lind, 2014). Denna studie har en kvalitativ 

forskningsansats, vilket innebär att som forskare inta ett tolkande perspektiv av studiens 

resultat (jfr. Lind, 2014). Ett tolkande perspektiv innebär i denna studie att få en förståelse för 

informanternas beskrivningar om och erfarenheter av handledning i förskolans verksamhet. 

Syfte och frågeställningar har varit avgörande i beslutet om metod. I kvalitativ forskning finns 

en vilja att se de perspektiv som informanterna omges av, det är en process där aspekter av 

människors sociala verklighet kan komma fram även om de inte är tydliga till att börja med 

(Bryman, 2011).   

 

Semistrukturerad intervju valdes när studiens syfte var att undersöka informanternas 

erfarenheter och beskrivningar av handledning i förskolan. En semistrukturerad intervju kan 

liknas vid ett samtal vilket ger möjlighet att få fatt på informanternas berättelser, men 

intervjun har en struktur och ett syfte som stärker studiens systematik (Kvale & Brinkmann, 

2014; Lind, 2014). Den semistrukturerade intervjun är en flexibel teknik vilket innebär att 

studiens intervjufrågor kan skilja sig mellan de olika intervjuerna. Denna flexibilitet krävde en 

grundlig förberedelse och att det i förhand utformades en intervjuguide som svarade mot 

studiens syfte och frågeställningar (jfr. Lind, 2014).  

 

Urval    
I denna studie har ett målinriktat urval använts för att hitta informanter som var relevanta för 

studiens forskningsfrågor, i det här fallet specialpedagoger och rektorer i förskolan (jfr. 

Bryman, 2011). I studiens uppstart formulerades kriterier för urvalet, vilket innebar att 

informanter valdes utifrån en erfarenhet av ett samarbete med rektor, specialpedagog eller 

person med specialpedagogisk kompetens och en erfarenhet av handledning i förskolan. Åtta 

informanter valdes ut, fyra specialpedagoger och fyra rektorer. Att studien fokuserar på två 

professioner syftade till en variation och en bredd av erfarenheter. De två yrkesrollerna har 

olika funktioner vad det gäller handledningen i förskolan, rektor beslutar om förskolans behov 

av handledning och specialpedagogen utför handledningen i verksamheten. Nedan följer en 

beskrivning av rektorerna och specialpedagogerna som ingår i studien. 

 

Rektorerna  

De fyra rektorer som har deltagit i studien har arbetat som rektor i förskolan mellan fyra och 

tolv år, tre av dem har varit på samma område under alla sina år, medan en rektor har 

erfarenhet av två olika kommuner och tre olika områden. Storleken på deras områden är olika, 

både i antalet förskolor, hur förskolorna är fördelade fysiskt på områdena men också i antalet 

avdelningar, allt från sex avdelningar till tio. Två av rektorerna har specialpedagog och 

pedagogistor knutna till verksamheten. Pedagogistorna är förskollärare som har vidareutbildat 

sig på pedagogistautbildningen på Reggio Emilia Institutet i Stockholm och är anställda för att 

stödja förskolechefen med organisatoriska frågor och handledning av pedagoger. De andra två 

rektorerna saknar specialpedagog knuten till området just nu, men där arbetar förskollärare 
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med specialpedagogisk kompetens som stöd i verksamheten. Anställningsgraden hos dessa 

personer som arbetar med handledning varierar mellan 20% och 50% på de olika områdena. 

Samarbetsformen ser olika ut på de fyra områdena beroende på de kompetenser som finns och 

hur mycket tid som finns för samarbete. Rektorerna beskrivs med fiktiva namn i denna studie 

och kommer att kallas Lisa, Klara, Elsa och Maja. 

  

Specialpedagogerna   

De fyra specialpedagogerna som deltagit i studien har arbetat som specialpedagoger i 

förskolan mellan ett och sju år. De är i grunden utbildade förskollärare eller fritidspedagoger. 

Specialpedagogerna har olika förutsättningar och arbetssituationer när det gäller hur många 

avdelningar, områden och rektorer de arbetar med. Spannet mellan antalet avdelningar är 8 - 

24 per specialpedagog och avdelningar befinner sig på både en- och fleravdelningsförskolor. 

Områdena är geografiskt olika stora och varje specialpedagog arbetar med en till tre rektorer. 

Tjänsterna ser olika ut både till antalet procent och fördelningen av tjänsten mellan 

specialpedagogiskt arbete och arbete som ledningsresurs. Att vara ledningsresurs i denna 

kommun innebär att stödja rektorn i ledningsarbetet. Specialpedagogerna beskrivs i denna 

studie med fiktiva namn och kommer att kallas för Anna, Lotta, Eva och Tilda.  

  

Genomförande   
Innan genomförandet av intervjuer formulerades frågor till en semistrukturerad intervjuguide 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 1). Utifrån intervjuguiden 

konstruerades två intervjuguider med frågor mer riktade mot yrkesgruppen. Frågorna 

konstruerades med öppen karaktär för att erhålla ett mer beskrivande svar (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2014).    

  

Ett informationsbrev formulerades och informanterna kontaktades (Bilaga 2).  

I informationsbrevet presenterades studiens syfte och etiska förhållningsregler. Kontakt togs 

först med en rektor via mail, som sedan rekommenderade oss vidare till övriga rektorer. Till 

specialpedagogerna skickades det ut ett mail till en gemensam mailbox som alla 

specialpedagoger i kommunen har tillgång till, där informanterna sedan anmälde sitt intresse 

för deltagande. Tre av specialpedagogerna i studien anmälde sig själva medan den fjärde togs 

kontakt med direkt via mail. Informationsbrev och intervjuguide skickades sedan ut i samband 

med att ett möte bokades in. I och med att informanterna bekräftade sin medverkan gav de sitt 

samtycke (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Vårt syfte med att delge informanterna 

intervjuguiden i förväg var att de fick möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna genomfördes 

på informanternas arbetsplatser och tog ca 60 minuter att genomföra. Under intervjutillfället 

fanns en intervjuare och en informant med och intervjun spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon. Utifrån de två intervjuguiderna kunde intervjuerna genomföras på ett flexibelt 

sätt och intervjuaren kunde följa upp informantens svar och nya riktningar som öppnat upp sig 

(jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). När intervjuerna bestod av frågor av öppen karaktär 

resulterade det i att alla intervjuer blev unika, vilket också krävde att intervjuaren var påläst 

om de frågor som togs upp i samtalet (jfr. Lind, 2014). 

 

Analysmetod   
För att det inspelade datamaterialet skulle kunna analyseras transkriberades det i anslutning 

till att intervjuerna genomfördes. Samtalet transkriberades ordagrant och lyssnades igenom 

ännu en gång för att säkerställa att det tolkats så korrekt som möjligt. Transkribering är en 

svår process och enligt vissa forskare finns risk att det skalas bort viktig information när 

forskaren kan fastna vid detaljer (Hjerm & Lindgren, 2010). Detta kan förebyggas genom en 
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tydlig tematisering av studien, det vill säga en tydlig formulering av forskningsfrågorna och 

ett teoretiskt tydliggörande av vad det är som ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014).  

I denna studie har analysarbetet kontinuerligt kopplats till forskningsfrågorna, med beaktan av 

de erfarenheter informanterna har visat intresse för att dela med sig av.   

  

I analysarbetet användes meningskoncentrering som verktyg, vilket innebär att meningarna i 

datamaterialet formuleras mer koncentrerat för att lyfta fram det mest väsentliga. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) kan meningskoncentrering vidga den ursprungliga texten genom att 

forskaren blir medskapare av de tolkade meningarna. Meningskoncentrering beskrivs av 

Kvale och Brinkmann som ett analysarbete i fem steg. I steg ett börjar arbetet med att läsa 

igenom hela intervjun, för att som steg två hitta de meningsenheter som finns i texten. Som 

steg tre skapas teman av de funna meningsenheterna, utifrån informanternas synvinkel men 

som de uppfattas av forskaren. Steg fyra innebär att kontrollera att de teman som funnits 

stämmer överens med det syfte och frågeställningar som valts till studien. I det sista femte 

steget knyts det insamlade materialet ihop till ett resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). I detta 

arbete utfördes steg tre med hjälp av färgkodning där teman som hittats trädde fram. De teman 

var; behovet av handledning, handledning som tudelat uppdrag, betydelsefull handledarroll, 

ställa frågor, samarbete, handledning som förebyggande och uteblivna riktlinjer. 

 

Tillförlitlighet   
När metoden har en kvalitativ inriktning blir begrepp som validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet svåra att förhålla sig till när det kan finnas mer än en beskrivning av 

verkligheten (Bryman, 2011). Tillförlitlighet kan istället enligt Bryman (2011) beskrivas 

utifrån de fyra delkriterierna, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera. 

 

För att styrka studiens trovärdighet har det under studiens gång funnits en strävan efter 

noggrannhet och systematik (Bryman, 2011). För att ge läsaren en tydlig överblick över 

arbetets gång har metodavsnittet en beskrivning för hur datamaterialet har samlats in och hur 

analysarbetet har gått tillväga. 

 

I en kvalitativ studie innebär överförbarhet att lyfta fram det unika (Bryman, 2011). Denna 

studie syftar till att få ta del av erfarenheter av handledning i förskolan och få insikt i de 

sociala verkligheter samt den kontext som informanterna har omgetts av. Kontexten har 

beskrivits på ett så noggrant sätt som möjligt utan att avslöja informanternas identitet. 

Studiens urval av informanter kan föra oss närmare ett svar på våra forskningsfrågor men 

dessa informanter kan inte ge svar på hur det ser ut i kommunen som helhet (jfr. Bryman, 

2011).  

 

Pålitlighet handlar om att inta ett granskande synsätt (Bryman, 2011). Denna studie har 

kritiskt granskats av kollegor vid två tillfällen. Under studiens gång har återvändandet till 

syftet och forskningsfrågorna kontinuerligt gjorts för att kunna säkerställa undersökningen. 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker handla i god tro och när 

det handlar om intervjuer går det inte att säkra en fullständig objektivitet hos intervjuaren 

(Bryman, 2011). I denna studie har det funnits en medvetenhet om att det som intervjuare 

finns en möjlighet att påverka informanternas svar genom de frågor som ställs. Intervjuguider 

har gemensamt setts över och begreppen har förtydligats i egenskap av en strävan efter att 

utgå från samma grund.      



 

14 
 

Etiska ställningstaganden   
Under studiens gång har vetenskapsrådets riktlinjer (2017) har tagits i beaktan. En rad etiska 

överväganden har gjorts när etiska aspekter är nära knutet till integritetsfrågor vid en 

undersökning (Bryman, 2011).  

 

Information innebär att informanterna har informerats skriftligt i informationsbrevet om 

studiens syfte, hur intervjun kommer att gå tillväga och hur materialet kommer att hanteras 

(Bilaga 2).    

 

Samtycke innebär att informanterna har fått ta ställning till sitt deltagande och även fått 

information om att de under hela studiens gång kan ångra sitt deltagande. 

 

Konfidentialitet innebär att de uppgifter som informanterna delgett genom intervjuer ges 

största möjliga konfidentialitet. Uppgifter har förvarats på ett säkert sätt, ej åtkomligt för 

obehöriga. Transkriberingar har kodats med andra namn och informanterna har informerats 

om att ljudfilerna raderas när arbetet med studien är klart. Informanterna har även informerats 

om att ett deltagande i studien är helt anonymt och att inga personliga uppgifter har lämnats 

ut.  

 

Nyttjande innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas i forskningssyfte. 

Information angående den färdiga studiens tillgänglighet har delgetts informanterna. De har 

även blivit informerande om att studien ingår som en del av specialpedagogprogrammet. 

 

Forskarens roll har tagits i beaktan. När denna studie bygger på information som kommer 

direkt från andra människor blir de etiska övervägandena ytterst viktiga. Med intervju som 

metod finns alltid en risk att sätta informanterna i svåra lägen, avgörande av vilken sorts 

information som framkommer (Kvale & Brinkmann, 2014). I studien gjordes hela tiden 

avvägningar av hur informanterna bemöttes under intervjun och att tydliggöra att den 

information som framkommit stannade mellan intervjuare och informant. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhåller den medvetenhet som en forskare bör ha omkring sin egen roll 

vid intervjuer, när det är genom forskaren som kunskapen skrivs fram.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan etikarbetet ses som en kvalitetsfråga där det bör reflekteras 

omkring alla överväganden. Tidsaspekten är en av dessa kvalitetsfrågor och i denna studie 

kan den korta tiden ha påverkat djupet av de resultat som presenteras.    

 

Metoddiskussion    
Utifrån studiens syfte har intervjuer varit en bra metod för att besvara studiens 

frågeställningar. Informanterna som ingått i studien har gett en berikad bild av just deras 

erfarenheter och upplevelser av specialpedagogens handledning. Kvale och Brinkmann (2014) 

uttrycker att intervjuer är ett hantverk där det krävs träning för att bli en bra intervjuare. Detta 

har vi erfarit när vi upplever skillnad på den första intervjuns genomförande jämfört med den 

sista. Att ställa bra följdfrågor är ett hantverk som tydligt behöver övas på och där en 

pilotintervju kanske hade kunnat vara en hjälp på vägen.  

  

Vi valde att utgå från en intervjuguide vilket är en form som rekommenderas för en oerfaren 

forskare (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). Upplevelsen var att samtalet blev 

lättsamt och flexibelt. Att informanterna fick ta del av intervjuguiden inför intervjun kan 

möjligtvis påverkat vårt resultat genom att dessa informanters svar var tillrättalagda, men det 

kan också öppnat upp för mer genomtänkta och djupare svar. Under intervjuerna upplevdes 
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däremot att informanterna inte förstod frågan om vilka riktlinjer som ligger till grund för 

specialpedagogens handledning, även om vi inledningsvis förtydligade begreppet riktlinjer. 

Detta tänker vi visar på svårigheten med att undersöka något som inte finns. Det hade kanske 

varit bättre att benämna riktlinjer på något annat sätt. Även benämningen specialpedagogisk 

handledning och specialpedagogisk handledare som användes vid intervjuerna kan ha skapat 

en förvirring, både för studiens syfte och hos informanterna, när vi egentligen avsåg att 

undersöka specialpedagogens handledning. Detta tyder på att vi som forskare inte hade lagt en 

nog tydlig grund inför vår forskning. Vidare kan studiens insamlade material påverkats av att 

intervjuerna delades upp mellan oss. Interaktion sker på olika sätt beroende på vem som 

intervjuar, frågor ställs på olika sätt och svar uppfattas på olika sätt. Vi går in med våra egna 

erfarenheter i intervjun och att intervjua är enligt Kvale och Brinkmann (2014) en aktiv 

process där kunskap produceras genom en relation. Det fanns tankar om att båda två skulle 

delta i alla intervjuer, när det kanske hade varit en fördel i vårt analysarbete men på grund av 

tiden valde vi bort det alternativet. 

  

I arbetet med att hitta informanter blev det tydligt att tid är en påverkansfaktor i en studie 

(Bryman, 2011). Några rektorer och specialpedagoger som tillfrågades om att delta i studien 

tackade nej på grund av tidsbrist. En faktor som möjligen påverkade tidsbristen var det stora 

antalet specialpedagoger och speciallärare som alla skrev examensarbete i samma kommun. 

Vi har därför intervjuat två rektorer som inte arbetar med specialpedagog just nu. I efterhand 

bidrog det med ett bredare perspektiv på hur verkligheten ser ut och hur rektorer i förskolan 

upplever den erfarenheten. När studien undersökte två olika yrkesgruppers erfarenheter gav 

det å ena sidan en bredare bild, men å andra sidan skapade det en del bekymmer när vi skulle 

förhålla oss till deras olika erfarenheter. Syftet med två yrkesgrupper var inte att jämföra deras 

erfarenheter utan snarare att bredda bilden av erfarenheter och beskrivningar av handledning i 

förskolan.  
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Resultat 

I följande kapitel kommer studiens resultat att redovisas utifrån de intervjuer som gjorts med 

fyra rektorer och fyra specialpedagoger inom förskolans verksamhet. Resultatet presenteras i 

stycken utifrån studiens frågeställningar. 

    

• Vilka erfarenheter har specialpedagogerna och rektorerna av handledning i förskolans 

verksamhet?   

• Hur beskriver specialpedagogerna och rektorerna handledarrollen i förskolans 

verksamhet?   

• Vilka riktlinjer beskriver specialpedagogerna och rektorerna ligger till grund för 

specialpedagogens handledning i förskolans verksamhet? 

 

Under första frågan om erfarenheter kommer rektorerna och specialpedagogerna att redovisas 

var för sig, under de följande två frågeställningarna kommer de att redovisas tillsammans.  

I slutet av resultatdelen görs en sammanfattning. 

 

 

Vilka erfarenheter har specialpedagogerna och rektorerna av handledning i förskolans 

verksamhet  
Alla informanter återger erfarenheter av handledning i olika former, samtliga beskriver 

handledning och reflektion som betydelsefull i förskolans verksamhet. De skildrar 

handledning på alla nivåer, vilket innebär att handledningen utgår från organisation-, grupp- 

och individnivå där hela verksamhetens utveckling ligger till grund. Å ena sidan beskrivs en 

handledning som berör barn som väcker funderingar och där arbetslagen får handledning 

omkring det direkta arbetet med barn. Å andra sidan berättar informanterna om handledning 

som syftar till att utveckla hela verksamheten, exempelvis genom kompetensutveckling som 

läslyftet eller rörande utvecklingen av inkluderande lärmiljöer.    

  

Rektorernas erfarenheter  

Rektorerna beskriver olika erfarenheter utifrån handledning i förskolan. Erfarenheter lyfts 

omkring arbetet med eller utan specialpedagog. Rektorerna berättar om erfarenheter av hur 

handledarrollen påverkas av anställningsformer, områdens olika utgångslägen som 

sociokulturella skillnader men också fysiska och geografiska skillnader. Vidare beskriver de 

att dessa utgånglägen påverkar handledningsbehovet. De återger även erfarenheter omkring 

att själv handleda.    

  

Erfarenheter som beskrivs av rektorerna handlar om att vissa rektorer i många år arbetat 

tillsammans med specialpedagog som handlett arbetslag på förskoleområdet, några har arbetat 

tillsammans med specialpedagog och pedagogista, som båda har handlett arbetslag i samma 

förskoleområde. Det beskrivs också en saknad hos några när den handledande rollen inte har 

varit tillsatt. Den saknaden återges handla om ett samtalsstöd och specialpedagogiska 

kunskaper. Rektor Maja berättar om sina erfarenheter av att arbeta som rektor på ett område 

som inte hade en specialpedagog. Hon upplevde ett behov hos arbetslagen av att lyfta de 

dilemman de hade omkring barn. Hon beskriver även att hon upplevde en barncentrerad syn 

hos pedagogerna där barnen sågs som “problemet”. För att möjliggöra handledning på sitt 

område berättar Maja om hur hon och en ”förskollärare med specialpedagogisk kompetens” 

har arbetat fram ett arbetssätt som med hjälp av handledning bemöter arbetslagens 

funderingar. Maja berättar att hon upplever en skillnad i pedagogernas syn på barnen efter 

uppstarten av handledningsarbetet.  
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Den erfarenheten är väldigt positiv för mig, för där har jag sett en förändring i 

synen och att man idag utefter naturligtvis läroplanen och skollagen, tänker 

mer, vad är det vi kan göra.  

  

Rektor Lisa delar med sig av sina erfarenheter av hur uppdragets villkor blir beroende av hur 

specialpedagogens anställning ser ut. Hon skildrar samarbetet som hon hade med 

specialpedagogen som tidigare var knuten till hennes område. Den specialpedagogen hade sin 

tjänst uppdelad på flera förskoleområden, vilket enligt rektor Lisa innebar att handledning 

endast användes till de ärenden som var mest akuta. Den specialpedagogen uttryckte en 

önskan om att jobba på ett mer förebyggande sätt, men Lisa berättar att tiden inte räckte till. 

Samarbetet med Lisas nuvarande specialpedagog som finns nära området, beskriver Lisa som 

att: ”Vi är ett team och det är värdefullt, det handlar om att ta tillvara på varandras 

kunskaper och tankar.” Erfarenheter omkring samarbete delar även rektor Klara med sig av, 

hon berättar utifrån erfarenheten av ett arbete som rektor i en annan kommun:   

 

I (kommunens namn) hade vi inte specialpedagog på det här sättet där 

benämndes det resurspedagog, hon jobbade bara 50 procent på typ tio 

förskolor kanske, 50–60 avdelningar, det blir ju jättemycket, det är ju så stora 

förskolor där. 

 

Vidare beskriver Klara hur det stora antalet förskoleavdelningar påverkade 

resurspedagogens handledning, på så sätt att det blev en lång väntelista för besöken i 

förskoleverksamheterna. Klara berättar också att det nära samarbetet hon har med sin 

nuvarande specialpedagog upplevs som ett bättre samarbete. 

 

Alla rektorerna lyfter erfarenheter omkring hur förutsättningarna påverkar handledarens 

uppdrag. Exempel som ges är att barngrupper behöver olika mycket stöd av pedagogerna och 

hur sociokulturella faktorer kan påverka behoven i förskoleverksamheterna. Dessa 

förutsättningar beskrivs av rektorerna skapa olika behov av handledning. Några av rektorerna 

tar även upp den skillnad som finns geografiskt på olika förskoleområden, där många små 

förskolor blir mer isolerade och får svårare att samarbeta med varandra vilket påverkar 

möjligheterna till handledning för hela arbetslag. 

 

Vidare berättar Klara om sin erfarenhet av att handleda arbetslag i pedagogiska frågor. 

Hon menar att reflektion är en stor del av utvecklingsarbetet och beskriver att olika 

sorters handledningar ofta går in i varandra, “här handlar det om att kommunicera och 

fördela roller mellan dem som handleder.” Elsa har också erfarenheter av att handleda 

som rektor. Hon beskriver att området var utan specialpedagog i några år och att hon 

under den tiden upplevde att det fanns ett stort behov av att tänka tillsammans. Elsa 

organiserade då för reflekterande samtal i grupp där alla fick ta med ett ”fall” att 

reflektera omkring. 

  

Specialpedagogernas erfarenheter  

Specialpedagogerna berättar att handledningsuppdraget handlar om två delar, att 

handledningen påverkas av olika förutsättningar och att handledning är som en del av 

specialpedagogens vardag. De delar med sig av erfarenheter av att själva vara förskollärare i 

grunden och att handledning handlar om pedagogernas perspektiv, förhållningssätt och 

barnsyn. Specialpedagogerna återger även erfarenheter av att handleda på organisation-, 

grupp- och individnivå.  
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Utifrån sina erfarenheter beskriver alla specialpedagoger att handledning handlar om två 

delar. Den ena delen syftar till kompetensutveckling för pedagogerna i förskolan och den 

andra beskrivs som ”specialpedagogisk” och rör barn som väcker funderingar.  

Specialpedagog Lotta beskriver att hon har erfarenheter av dessa former av handledning 1. 

Hon berättar att “kompetensutvecklande handledning bygger på kollegialt lärande och som 

består av filmer, texter och reflekterande frågor om ett visst ämne, till exempel inkluderande 

lärmiljöer ur olika perspektiv.” Vidare berättar hon att “en specialpedagogisk handledning 

handlar om att handleda arbetslag utifrån de olika frågeställningar som pedagogerna har 

omkring olika barn.” 

 

Specialpedagogerna skildrar alla erfarenheter av hur handledningsuppdraget påverkas av 

förutsättningar som yttre faktorer. Dessa faktorer beskrivs vara antalet rektorer att samarbeta 

med, antalet förskoleavdelningar att samverka emot och hur tjänstgöringen ser ut. De 

beskriver också hur handledningsuppdraget påverkas av hur antalet avdelningar i förskolan 

varierar från år till år, vilket i sin tur påverkar i vilken omfattning som specialpedagogen har 

tid till varje avdelning. 

 

Specialpedagogen Anna berättar om sina erfarenheter av att vara förskollärare i grunden och 

att det är betydelsefullt för att hon ska kunna vara en bra handledare. Anna beskriver. 

 

Jag kan på något sätt bekräfta pedagogerna och säga att jag vet att det kan 

kännas så här och så kan jag bekräfta en känsla fast de inte har sagt den. För 

jag kan känna igen situationen och jag tycker att det är en viktig del av rollen 

som specialpedagog och den är ju baserad på min erfarenhet.    

  

Även specialpedagogen Eva är förskollärare i grunden, hon beskriver bra erfarenheter av att 

själv tagit emot handledning av specialpedagog. Sina egna erfarenheter av handledarrollen är 

att den handlar om vilket perspektiv, vilken barnsyn och vilket förhållningsätt som 

pedagogerna har. 

 

Vidare berättar alla specialpedagogerna att de har erfarenheter av att handleda på 

organisation-, grupp- och individnivå, vilket enligt specialpedagogerna innebär att se helheter 

när det inte är barnet som äger problemet. Dessa helheter beskrivs som lärmiljön runt omkring 

barnet, hur verksamheten är anpassad och hur pedagogerna runt barnet samarbetar. Här 

beskriver specialpedagog Tilda erfarenheter av hur hon arbetar med att lyfta pedagogernas 

perspektiv till olika nivåer.  

 

Där försöker jag lyfta bort barnperspektivet. Jag tittar mycket på miljön och 

mycket på organisationen. Jag kan komma till ett ställe där de berättar att det 

är barnet som har problem, men det i själva verket inte är barnet utan det är 

miljön och arbetslaget, då får jag arbeta med det.  

Hur beskriver specialpedagogerna och rektorerna handledarrollen i förskolans 

verksamhet   
Alla informanter uttrycker att specialpedagogens handledarroll i förskolan är betydelsefull. 

Arbetsrollen beskrivs vidare som en roll där det handlar om att utmana, ställa frågor, 

 
1 I resultatet beskrivs av informanterna en specialpedagogisk handledning, vilket också var ett begrepp som 
användes i intervjuguiden, men beskrivningarna av begreppet är informanternas egna tolkningar. 
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reflektera och att ge bekräftelse. Både rektorer och specialpedagoger beskriver att samarbete 

är en stor del av uppdraget och är eniga om att förebyggande arbete är att föredra, trots att 

åtgärdande former av handledning nämns som svåra att undgå. Det lyfts även möjligheter och 

hinder för handledarrollen i förskolan.    

 

En betydelsefull handledarroll 

Samtliga rektorer beskriver att specialpedagogens handledarroll är betydelsefull och är ett 

stöd för dem. Rektor Lisa berättar om det värdefulla samarbete som finns mellan henne och 

den specialpedagog som hon arbetar tillsammans med. Lisa framställer närheten som en viktig 

faktor när gemensamma beslut ska tas. Rektor Lisa berättar om hur viktig hon tycker att 

specialpedagogens roll är.      

 

Jag tänker att det här är någonting vi behöver, vi behöver ju ha det, vi klarar 

oss inte utan. Om man tänker på de specifika barn som behöver 

specialpedagogiska insatser så är de ju inte många, de brukar ligga på 

kanske, skulle jag gissa, ett snitt på fem procent på alla barn, men där det finns 

så är de ju jätteviktigt med en specialpedagogisk handledare.  

 

Utan den rollen beskriver några av rektorerna att de specialpedagogiska besluten skulle ligga 

hos dem, nu kan de tillsammans med specialpedagogen resonera omkring de beslut som ska 

tas, rektor Maja uttrycker: “Hon blir ett stöd för mig att fatta rätt beslut.” 

 

Enligt samtliga specialpedagoger är handledning den viktigaste delen i deras arbete. På en 

heltid uttrycker de att handledningsuppdraget uppgår till cirka 80 % av tiden. De beskriver att 

handledning sker dagligen men i olika former och kan utföras på olika sätt. Det kan vara i 

farten ute på förskolegården, där de handleder en pedagog som har en fundering omkring 

någon situation, eller att de i planerad form tillsammans med ett helt arbetslag sitter ner och 

reflekterar omkring olika dilemman som uppstått. 

 

Att utmana, ställa frågor, reflektera och ge bekräftelse 

Handledarrollen beskrivs av både rektorer och specialpedagoger handla om att utmana, ställa 

frågor, reflektera och ge bekräftelse. Men det beskrivs också vara en svårighet för 

specialpedagogerna när förväntan hos pedagogerna är att de ska komma med de rätta svaren.   

Flera av rektorerna beskriver handledning som ett sätt att utmana pedagogerna, att inte vara 

känslomässigt engagerad i barnen utan att komma in med ett utifrånperspektiv och ställa sina 

frågor. Rektor Lisa skildrar specialpedagogens utbildning och erfarenhet som en bra ingång i 

handledningssamtalen, där specialpedagogen är “skolad i att ställa sina frågor” och får träna 

mycket på det i sin handledarroll. Rektor Klara delar också med sig av sina tankar omkring 

specialpedagogens handledningsform. 

Jag vill att det ska vara i frågeställande form för att få pedagogerna att tänka 

själva inte ge tips eller, gör så här, utan hur tänker ni, om ni skulle göra så här 

vad skulle hända då?  

   

Alla specialpedagoger var tydliga med att det är en utmaning varje gång de ska ställa de 

öppna och fördjupande frågorna som syftar till att öka självreflektion och perspektiv hos 

pedagogerna. Specialpedagogen Eva beskriver vikten av att pedagogerna själva får reflektera 

över sitt eget agerande och den situation som uppstått. Hon brukar fråga pedagogerna på det 

här sättet. 
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Vad har ni för förväntningar på barnet? Vad har barnet för förmågor? Hur 

arbetar ni omkring det? Jag vill att pedagogerna själva ska komma på vad de 

ska göra utifrån frågor. Jag försöker få pedagogerna att anamma någonting 

nytt och då måste de själva komma på vad det är, för att de ska tycka att det ska 

vara genomförbart.  

 

Specialpedagogerna berättar att förändringen som eftersträvas, utifrån den reflektion som 

pedagogerna gör, inte bör vara för omfattande. Specialpedagog Tilda uttrycker att 

förändringen då blir lättare att uppnå, till exempel en förändring av de dagliga rutinerna. Hon 

beskriver vidare om hur viktigt det är att pedagogerna vågar göra en självreflektion, där de ser 

på sig och på sina kolleger för att gemensamt få syn på vad de kan göra för förändringar i 

verksamheten. 

 

Samtliga specialpedagoger konstaterar att det är betydelsefullt att ge pedagogerna bekräftelse. 

Specialpedagog Tilda berättar. “Det är viktigt att pedagogerna får bekräftelse på att det 

arbete de redan gör är betydelsefullt och att lyfta det som fungerar och det pedagogerna gör 

bra.” Att bekräfta pedagogerna i deras arbete lyfts även fram av rektor Elsa. Hon berättar att 

pedagogerna redan gör ett mycket bra arbete på många sätt och att specialpedagogen inte 

alltid behöver kopplas in för att det finns ett behov av förändring, “ibland behöver man bara 

bli bekräftad.”  

 

Gemensamt beskriver specialpedagogerna en förväntan hos pedagogerna om att de ska 

komma med de rätta svaren, men de uttrycker att de inte har den rätta lösningen på problemet 

utan det är någonting som tillsammans ska uppnås. Specialpedagog Tilda berättar att hon i 

dessa situationer förklarar för pedagogerna, “jag är inget facit. Jag har ingen bok där jag kan 

slå upp sidan tio och så gör ni så här.” Specialpedagogerna återger vidare tankar om den 

krock som uppstår när pedagogerna i många fall redan prövat olika lösningar innan de tar 

kontakt med specialpedagogen. När denna kontakt är upprättad vill pedagogerna gärna få en 

färdig lösning på situationen, medan specialpedagogerna lyfter att det är genom de öppna 

frågorna och reflektionen som de kan nå en lösning och ett bra samarbete. 

Samarbete för att stärka varandra 

Alla informanter uttrycker samarbete som en stor del av specialpedagogens handledarroll. Det 

beskrivs ett samarbete mellan rektor och specialpedagog, mellan specialpedagog och 

pedagoger men också mellan specialpedagog och externa aktörer. Handledarrollen lyfts som 

en ensam roll av specialpedagogerna och tankar om att alla pedagoger inte är mottagliga för 

handledning tas upp av några informanter.   

 

Alla informanterna berättar att ett bra samarbete mellan rektor och specialpedagog har en stor 

betydelse för att kunna hjälpa varandra och ge stöd i olika sammanhang. Samarbetet 

framställs av flera som ett team-arbete, där allas kunskaper är viktiga för en gemensam 

utveckling av förskolans verksamhet. Samtliga specialpedagoger beskriver att de måste vinna 

pedagogernas tillit och förtroende innan det kan bli ett bra samarbete dem emellan och att det 

tar tid beroende på hur många de ska bygga relationer med. Tilda berättar. “Det handlar 

också om ett hantverk, hur bygger jag relationer, hur får jag tilliten och förtroendet och när 

har jag byggt en relation?” Alla specialpedagogerna lyfter också fram att det är bra om 

specialpedagogen är tydlig och har respekt för det arbete pedagogerna gör. 
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Rektor Lisa beskriver specialpedagogens arbete på sitt område, vikten av specialpedagogernas 

gemensamma nätverk och samarbetet med de externa aktörerna. Hon uttrycker att det blir 

professionellt när specialpedagogerna delar med sig av erfarenheter och funderingar till 

varandra i nätverket, där det i slutändan gynnar alla barn. Hon berättar också att det genom 

handledarrollen finns en väg in till samarbetet med de externa aktörerna, som till exempel kan 

vara en logoped och att detta samarbete blir viktigt i arbetet med att stödja barns behov. Lisa 

uttrycker vikten av att tillsammans göra rätt insatser för barnen. ”Det viktiga är ju att vi vet 

vad det är vi ska göra.” 

 

Specialpedagogerna beskriver alla samarbetsrollen som ”spindeln i nätet” när de utöver 

kontakten med rektor och pedagoger också hanterar kontakter till externa aktörer, som 

språkteamet, rehabiliteringen, BUP eller BVC. De klargör också att det är positivt att ta 

kontakt och rådfråga andra omkring ärenden som förbryllar och att de inte får känna sig dåliga 

för att de behöver hjälp ibland. Anna berättar om samarbetsrollen.  

 

Jag är Spindeln i nätet till externa enheter. Jag blir ju också hemmablind och 

då är det bra med dessa externa aktörer som kommer och gör punktinsatser och 

ser saker eller som bara ger ett tips. Man ska kunna samarbeta med olika 

aktörer.  

 

Specialpedagogerna uttrycker att det är ett ensamt arbete men att det inte är någon nackdel för 

yrket. De berättar vidare att de i denna kommun har en träff en gång i månaden, där 

specialpedagogerna inom förskolans verksamhet har möjlighet att träffas och prata med 

varandra. De konstaterar alla att det är bra att få prata med andra som är i samma 

arbetssituation som en själv, där de kan dela erfarenheter och funderingar med varandra.   

  

Några av informanterna lyfter vikten av ett bra samarbete när det handlar om att känna 

delaktighet i handledningen. Rektor Lisa berättar att pedagogerna som handleds ska känna att 

de är delaktiga i processen och kan vara medbestämmande. Hon beskriver att det blir viktigt 

att ha en god kommunikation med pedagogerna och att det är en progression att tänka 

tillsammans. Lisa tar även upp att alla pedagoger inte vill ha handledning när det gäller 

förskolans målarbete. Hon uttrycker att handledning av specialpedagog alltid tas emot positivt 

av arbetslagen, men att handledningen omkring målarbetet som erbjuds varannan vecka 

tackas det ibland nej till. Hon berättar vidare att de, utifrån pedagogernas önskemål har 

bestämt att ett arbetslag ska stå utan den handledningen under det här läsåret. Lisa beskriver 

sina tankar omkring hur pedagogerna kan känna i handledningsprocessen.     

 

...att man känner sig för lite medbestämmande och det är ju viktigt att prata om 

det här. För det är klart att om det känns så, blir ju jobbet väldigt meningslöst 

och då kan man inte förvänta sig att de ska göra ett bra arbete, om man känner 

sig som en kasperdocka som någon ska styra.  

 

Detta tankesätt bekräftar även specialpedagogerna, de menar att om ett förändringsarbete ska 

bemötas positivt behöver det komma ifrån pedagogerna själva, utifrån deras vilja och 

intressen. Specialpedagogerna beskriver även att alla pedagoger inte är mottagliga för 

information eller ny kunskap förrän de sitter i en situation som kräver det. Specialpedagog 

Lotta uttrycker: “Men samtidigt gäller det ju att nå fram också, för det är kanske först när 

man har problematiken som man är mottaglig att ta till sig.” Hon berättar vidare att det är när 
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problemet uppstått som pedagogerna gärna läser den bok som hon föreslagit eller delar av en 

forskningsrapport. Lotta beskriver också att det åtgärdande arbetet kan leda till ett 

förebyggande arbete då pedagogerna får nya erfarenheter. 

   

Handledarrollen i ett förebyggande arbete  

Både rektorer och specialpedagoger är eniga om att de vill använda handledarrollen i ett 

förebyggande arbete, där handledning bör handla om större helheter än enskilda barns behov. 

Däremot beskriver informanterna även svårigheterna med att komma ifrån handledning som 

syftar till åtgärder. Informanterna berättar att handledning av arbetslag i förebyggande syfte 

kan handla om verktyg för pedagogerna, som till exempel bildstöd för alla barn, läslyftet, 

pedagogers förhållningssätt, rutiner, strukturer och inkluderande lärmiljöer.     

 

Flera av rektorerna beskriver att de skulle vilja arbeta mer med en handledarroll som syftar till 

det förebyggande arbetet. De uttrycker dock att det inte går att komma undan handledning 

med åtgärdande syfte, men att de kan minska i antal. Rektor Elsa framställer det förebyggande 

arbetet som ”superviktigt” men att det ofta blir mer av det åtgärdande arbetet. Hon beskriver 

en tradition som hon tänker finns i förskolan, där arbetslagen är bra på att prova olika 

lösningar, när styrkan sitter i att vara flera som tänker tillsammans. Hon berättar ”…att de har 

nog provat en hel del innan de kanske säger att, nu ha vi kört fast, nu behöver vi lite 

handledning.” Rektor Klara uttrycker att det borde vara mer handledning i förskolan som ett 

förebyggande arbete.    

 

…För alltså om man har mycket handledning och bra handledning som bygger 

framåt, så behöver man inte så mycket åtgärdande oftast, utan då är man redan 

inne i tänket.   

  

Hon beskriver vidare att ett likvärdighetsarbete omkring specialpedagogens handledning är 

svårt när det är specialpedagogen som person som är verktyget och alla har olika ingångar, 

erfarenheter och personligheter. Klara påpekar att alla förskoleområden inte har tillgång till en 

specialpedagog vilket påverkar möjligheten till likvärdiga förutsättningar, men hon förtydligar 

även att “vi får inte fastna vid att det ska bli för lika, det är ju barnen som ska vara grunden.” 

   

Specialpedagogerna lyfter viljan av att arbeta förebyggande men uttrycker att det kan vara 

svårt att få till när de fall som är akuta måste lösas här och nu. De beskriver att det åtgärdande 

arbetet är när de får in ett fall och åker ut till förskolan och där med pedagogernas hjälp 

försöker lösa situationen på plats. Specialpedagogen Eva berättar “tyvärr är det då man blir 

kontaktad.” Ett förebyggande arbete menar specialpedagogerna är ett främjande arbete som 

pågår utan förekommen anledning. Tilda är den enda specialpedagogen som uttrycker att hon 

arbetar förebyggande hela tiden när hon ser på förskolans verksamhet utifrån organisation-, 

grupp- och individnivå, hon beskriver att arbetet då får ta längre tid.  

  

Möjligheter och hinder för handledarrollen 

Som hinder för handledarrollen beskrivs av alla informanter tid och ekonomi. Rektor Maja 

redogör för fler eventuella hinder som kan stå i vägen för rollen och handledningen. Exempel 

som tas upp är svårigheten att handleda ett helt arbetslag på en gång, områdets fysiska 

organisation som många förskolor med en avdelning, kompetens och förhållningssätt hos 

pedagogerna.   

Utöver de hinder som nämns beskriver alla informanterna att det enbart finns möjligheter. Här 

tar flera av rektorerna upp att när specialpedagogens handledaruppdrag inte är definierat 
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öppnar det upp för möjligheter för vad rollen kan vara, till exempel mer förebyggande arbete 

med arbetslagen eller gruppsamtal med föräldrar. Specialpedagogerna uttrycker att framtida 

möjligheter skulle vara att arbeta mer förebyggande, till exempel med pedagogiska samtal 

som inte behöver resultera i något konkret. 

  

Vilka riktlinjer beskriver specialpedagogerna och rektorerna ligger till grund för 

specialpedagogens handledning i förskolans verksamhet 
Inledningsvis i intervjuerna förtydligas begreppet riktlinjer för informanterna, detta för att 

säkerställa att de vet vad som efterfrågas i studien. Därefter får de alla möjlighet att, utifrån 

egen erfarenhet, beskriva vad de anser ligga till grund för specialpedagogens handledning i 

förskolan. Gemensamt för de i studien deltagande informanterna är att de alla uttrycker att det 

är skollag och förskolans läroplan som motiverar behovet och ligger till grund för 

specialpedagogens handledning. Utifrån detta beskriver informanterna hur respektive 

förskoleområde har tänkt omkring arbetet med specialpedagogens handledning. 

Informanterna är alla tydliga med att de utgår ifrån skollagen och förskolans läroplan som en 

grund för specialpedagogens handledning och att alla barn ska har rätt att få det stöd de 

behöver. Rektor Maja berättar om hennes tankar omkring vad som lägger grunden till den 

handledning som används i förskolan, där barnens behov står i fokus. ”Det är skollagen och 

de är läroplanen som säger att barn har rätt, stöd ska fås om barnet är i behov av det, det är 

skollagen tydlig med.” Specialpedagog Anna berättar att det finns ett dokument som 

kommunen har tagit fram för handledningssamtal i förskolan. Hon beskriver att dokumentet 

innehåller samma frågor som pedagogerna i förskolan använder vid deras målarbete, vilket 

gör att pedagogerna känner igen formen, men hon uttrycker även att riktlinjerna är en grund 

för handledningen. “Jag får aldrig glömma bort att styrdokumenten, läroplanen i förskolan 

och den reviderade läroplanen är viktig.”  

Alla informanterna återger hur de på olika sätt har arbetat fram egna riktlinjer för vad 

handledning på deras förskoleområde innebär. De flesta beskriver ett samarbete mellan 

specialpedagogen och rektor för att utforma ett arbetssätt omkring handledningen. Rektor Lisa 

berättar att hon och specialpedagogen gemensamt har utarbetat vad som ska ingå i det 

handledande uppdraget och uttrycker att samarbetet är värdefullt, ”vi är ett team”. 

Specialpedagog Tilda berättar att hon och rektor arbetar väldigt nära varandra och har en röd 

tråd i allt de gör. Tilda beskriver sitt och rektors samarbete som att de “går hand i hand.” Ett 

annat exempel för hur handledningen utformas belyses av rektor Maja. ”X har 

handledningssamtal och utgår då från ett dokument som det närliggande området använder, 

de har varit igång länge med sitt handledningsarbete.” Hon beskriver hur de har tagit hjälp 

av en annan förskoleverksamhet för att komma igång och utveckla deras arbete med 

handledning.  

Informanterna nämner alla olika grunder som de använt sig av för att utforma egna riktlinjer 

för handledningen. Bland annat beskrivs ”specialpedagogens examensbeskrivning”, ”ett 

stödmaterial som finns på skolverket” och ”en arbetsbeskrivning för specialpedagogen som 

tagits fram av en grupp specialpedagoger i kommunen”. Dessa grunder som informanterna 

nämner beskrivs som rekommendationer. Specialpedagogerna uttrycker att det saknas 

riktlinjer för handledningen och att det inte finns några fasta angivelser kring hur 

handledningen ska fördelas. Specialpedagog Eva berättar ”jag har väldigt fria tyglar ...det är 

ett fritt uppdrag.” Det fria uppdraget beskrivs enligt specialpedagogerna innebära att de alla 

plockar det som känns tryggt och som passar deras handledning, men med barnens bästa i 
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fokus. Specialpedagogen Tilda beskriver att det fria uppdraget är bra när det gäller att nå fram 

till alla pedagoger på olika sätt, “det är bra, för det få inte handla för mycket om formalia för 

då missar vi det viktigaste innehållet.” Specialpedagogerna lyfter att det inte går att läsa 

någonstans om hur de ska förhålla sig när det gäller handledning, men att de läser forskning 

och böcker om handledning. Specialpedagog Anna berättar. ”Det jag har plockat och följer är 

på något sätt ingenting som jag måste använda.” 

Rektor Klara uttrycker att hon inte vet av några riktlinjer omkring den ”specialpedagogiska 

handledningen”, men att det kanske finns en yrkesbeskrivning.  

Det kan ju finnas en sådan här yrkesbeskrivningen kanske, men det är ju 

ungefär som för rektorer tänker jag, du ska planera och driva 

utvecklingsarbete, ...det är hur mycket som helst, jag tänker att handledarrollen 

kanske kan vara en sådan, den är inte så definierad. 

Klara menar att det även kan finnas fördelar med den ”fria” handledningen, men att det utan 

riktlinjer kan bli svårt att komma som ny i handledarrollen. Hon fortsätter att skildra hur 

handledningsarbetet delvis blir ett individuellt arbetssätt. ” Vi använder oss själva som verktyg 

så det blir ju personbundet när man använder sitt personliga sätt att arbeta.” Hon berättar 

vidare om sina tankar omkring hur specialpedagoger har olika ingångar till sitt arbete, vilket 

också enligt Klara påverkar arbetes utförande och grund. Hon beskriver även att det kan 

finnas fördelar med att handledningen inte är definierad när olika förskoleområden har olika 

behov av handledning. 

Informanterna skildrar en bild av handledning som delvis utförs som ett individuellt arbete, 

men det beskrivs även ett samarbete omkring handledningens användning.  Informanterna är 

alla eniga i att det är behovet i verksamheten som styr handledningens innehåll och att det är 

rektor som har det övergripande ansvaret. 

Sammanfattning av resultatet   
Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en medvetenhet om handledningens funktion. 

Specialpedagogens handledning i förskolan anses som betydelsefullt av både rektorer och 

specialpedagoger. I resultatet skildras handledning som en del av ett arbete på organisations-, 

grupp- och individnivå, där samarbete och närhet tas upp som betydelsefulla faktorer. 

Handledning beskrivs också från två olika syften; en handledning som utgår från barn i behov 

av särskilt stöd och en handledning som ser till verksamhetens behov, men all handledning 

beskrivs utgå från ett reflekterande synsätt.  

 

I resultatet tas handledarrollen upp som betydelsefull. Rektorerna lyfter handledarrollen som 

ett stöd i deras ledarskap omkring specialpedagogiska frågor. Specialpedagogerna belyser 

vikten av att ge bekräftelse och att utmana pedagogerna, men också att ta stöd i externa 

hjälpfunktioner och forskning för att stärka sin roll. Vidare tar de upp att behoven är det 

styrande, både utifrån barnen men också utifrån pedagogerna och att utformningen av 

handledning därför kan se olika ut. Rektorerna berättar om uppdragets olika utformning där 

förutsättningar, behov och utgångslägen ger en bredd av hur handledningen utformas.  

I resultatet beskrivs en vilja om att handledarrollen ska användas förebyggande, där större 

helheter än enskilda barn blir viktiga, men det beskrivs även att handledning med 

åtgärdsinriktning inte går utesluta.   
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De hinder som lyfts i resultatet för specialpedagogens handledning beskrivs vara tid och 

ekonomi. Flera av rektorerna tar upp att när specialpedagogens handledning inte är definierad 

innebär det möjligheter, till exempel mer förebyggande arbete med arbetslagen eller 

gruppsamtal med föräldrar. Specialpedagogerna uttrycker att framtida möjligheter skulle vara 

att arbeta mer förebyggande, till exempel med pedagogiska samtal som inte behövde resultera 

i något konkret. 

 

När det gäller riktlinjer för specialpedagogens handledning beskrivs olika utformande och 

grunder att stå på, men gemensamt nämns förskolans läroplan och skollagen. De uteblivna 

formella riktlinjerna anses av specialpedagogerna innebära att de själva avgör vad de väljer att 

utgå ifrån. Specialpedagogerna menar att det är ett fritt arbete, där utformning och arbetssätt 

kan göras på många olika sätt, men att barnens bästa alltid är i fokus. Alla informanter är 

samstämmiga i att rektor har huvudansvaret för vad verksamheten behöver. 
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Analys    
Studiens resultat har analyserats med forskningsfrågorna som utgångspunkt.  

 

 

Vilka erfarenheter har specialpedagogerna och rektorerna av handledning i förskolans 
verksamhet 
I resultatet framkommer en beskrivning om olika erfarenheter och förutsättningar för 

specialpedagogens handledning i förskolan. Det beskrivs ett stort behov av handledning och 

att reflektera tillsammans. Handledningen lyfts också fram som ett tudelat uppdrag. 

 

Resultatet visar på erfarenheter där bland annat förskoleområdens olika förutsättningar för 

handledning beskrivs. Två av rektorerna berättar att de arbetar tillsammans med två olika 

handledare, både specialpedagog och pedagogista. Beskrivningen ger en bild av att 

pedagogerna på dessa förskoleområden får stora möjligheter till stöd genom handledning. De 

andra två rektorerna beskriver en annan verklighet, där tillgång till specialpedagog har varit 

av och till och pedagogerna har fått tillgång till mindre stöd genom handledning. 

Specialpedagogerna skildrar olikheter i förutsättningarna för sitt arbete, som antalet 

avdelningar och förskolor på området samt även att antalet rektorer som de samarbetar med 

kan variera. 

 

Olika förutsättningar för handledning i förskolan är enligt Skolinspektionen (2017) en vanlig 

bild i hela landet, trots att många huvudmän ser vikten av ett samarbete omkring 

stödfunktioner. Skolinspektionen lyfter även rektorernas roll för att pedagogerna ska få det 

stöd de behöver. Rektorerna i denna studie berättar utifrån deras erfarenheter om hur 

specialpedagogens handledning påverkas av områdets förutsättningar och storleken på 

området som specialpedagogen ska täcka upp. En tolkning utifrån resultatet är att närheten till 

specialpedagog blir en avgörande faktor för hur handledningen används på förskoleområdet. 

Det såg även Von Ahlefeldt Nisser (2014) i sin studie.  

 

I resultatet lyfts gemensamt informanternas beskrivningar om behovet av att samtala och 

reflektera, förskolan beskrivs som en kommunikativ verksamhet. Specialpedagogerna 

beskriver att de svårigheter som uppstår i verksamheten skapar behov för samtal, förståelse 

och bekräftelse hos pedagogerna (jfr. Renblad & Brodin, 2014). Rektorerna berättar om de 

behov som uppstår av att tänka tillsammans och ta tillvara på varandras kunskaper när en 

specialpedagog inte finns tillgänglig på området. Detta kan förstås utifrån Åbergs (2007) 

beskrivningar av handledningens olika syften. Där handledningen exempelvis beskrivs syfta 

till att pedagoger får samtala om förändringsprocesser av pedagogiska metoder, 

förhållningssätt, reflektera över egna val eller stötta varandra omkring en osäkerhet i 

yrkesrollen.  

 

Lauvås och Handal (2015) beskriver att de krav och förväntningar som ställs på pedagogerna 

kan göras begripliga genom handledande reflektion. I resultatet beskrivs handledning som en 

gemensam reflektion men även som ett tudelat uppdrag. Å ena sidan beskrivs en handledning 

som berör barn som väcker funderingar och där specialpedagogens handledning efterfrågas av 

pedagogerna i förskolan. Å andra sidan berättas om en handledning, som syftar till att 

utveckla hela verksamheten och som utförs på uppdrag av ledningen. Resultatet visar att olika 
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former av handledning går in i varandra och att det behöver finnas en kommunikation 

omkring handledningsuppdraget. Forskning är förenlig med resultatet och visar att 

specialpedagogen har ett brett ospecificerat uppdrag som ska utföras på organisationsnivå 

likväl på individnivå (jfr. Bladini, 2004; Persson, 2013; Åberg, 2007, 2009). 

 

Hur beskriver specialpedagogerna och rektorerna handledarrollen i förskolans 

verksamhet    
I resultatet av studien framkom en enighet om att specialpedagogens handledarroll är 

betydelsefull och viktig i förskolans verksamhet. I beskrivningen av handledarrollen redogörs 

för vikten av att ställa frågor och reflektera tillsammans, vikten av samarbete och att 

handledarrollen ses som en del av förskolans förebyggande arbete. 

 

Specialpedagogens handledarroll beskrivs av rektorerna som betydelsefull och som ett stöd 

för att fatta rätt beslut, medan specialpedagogerna beskriver rollen som deras största 

arbetsuppgift. Handledarrollen skrivs fram i forskning som en viktig roll för att stötta 

pedagogerna i arbetet med barns utveckling och lärande och för utveckla förskolans 

verksamhet (Palla, 2009; Sjöman, 2018; Skolinspektionen, 2017). 

 

Informanterna beskriver i resultatet att specialpedagogen utvecklar pedagogerna genom att 

ställa de rätta frågorna. De berättar om ett reflekterande sätt att handleda, vilket innebär att 

ställa öppna frågor, utmana pedagogerna i sitt tänkande och komma med ett utifrån 

perspektiv. Genom reflektion blir erfarenheter till kunskap (Lauvås & Handal, 2015; Palla, 

2009). I resultatet framgår en upplevd förväntan i reflektionsprocessen. Specialpedagogerna 

beskriver att de vill utmana pedagoger genom handledning, för att det ska ske en förändring i 

deras tänkande och arbetssätt. Medan pedagogerna beskrivs förvänta sig att 

specialpedagogerna ska komma med de rätta svaren. Att ge förutsättningar lyfter även Lauvås 

och Handal (2015), de menar att reflektion är ett verktyg som hjälper oss att skapa mening i 

det som sker omkring oss.  

 

I arbetet med att skapa sammanhang beskrivs i resultatet samarbete som en del av 

specialpedagogens handledarroll, både inom förskolans organisation men även ut mot externa 

aktörer som till exempel kommunens språkteam eller BVC. Specialpedagogerna berättar att 

det kan vara en ensam roll men att det finns stöd att få genom kollegor på andra områden eller 

i de externa aktörerna. De uttrycker också att rollen handlar om att bygga relationer som 

bygger på tillit och förtroende. Forskning stödjer vikten av ett samarbete när det gäller 

specialpedagogens uppdrag, även det förebyggande arbetet nämns här som viktigt (Palla, 

2009; Sjöman, 2018). 

I resultatet framträder en vilja av att arbeta förebyggande i handledarrollen då det gäller 

förskolans verksamhet. Där återges att det förebyggande arbetet ska främja hela förskolans 

verksamhet och att det ska pågå utan förekommen anledning, i enighet med Bladini (2004) 

och Persson (2013). Trots viljan om att arbeta förebyggande beskrivs svårigheten med att 

komma ifrån det åtgärdande arbetet. En analys av den viljan kan enligt Lutz (2006, 2009) vara 

de organisatoriska och administrativa faktorernas påverkan på det åtgärdande arbetet. Till viss 

del skildrar resultatet att kontakt med specialpedagog inte tas förrän det redan har uppstått en 

fundering. Detta såg även Palla (2009, 2011) i sin forskning, där specialpedagog inte blev 
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kontaktad förrän situationen på förskolan var bekymmersam och Palla bekräftar där vikten av 

att specialpedagogen utvecklar ett förebyggande arbetssätt.  

 

I resultatet beskrivs att det i framåtsyftande anda skulle vara önskvärt att arbeta mer 

förebyggande, vilket enligt Von Ahlefeldt Nissers (2014) studie upplevs som en aktivitet 

vilken det önskas mer av men som inte prioriteras om inte rektor beslutar om det. Även 

resultatet av denna studie pekar på vikten av rektors del i det förebyggande arbetet.  

Specialpedagogerna beskriver att rektor till stor del beslutar om vad som ska ingå i deras 

uppdrag. De uttrycker även som en möjlig utveckling, en önskan om att arbeta mer 

förebyggande där handledningen inte behöver resultera i något konkret. En tolkning av 

resultatet, denna önskan om handledningen utan en målbild kan i enighet med Hammarström-

Lewenhagen (2006) vara att specialpedagogens handledning blir påverkad av samhällets 

starka tilltro till utbildning och lärande, där istället självständigheten och gemenskapen borde 

lyftas fram. Även Lauvås och Handal (2015) påpekar att den reflekterande handledningen 

idag har fått stå tillbaka för en handledning som styrs mer av förskolans målarbete.  

 

Resultatet visar att det finns arbetslag som signalerat att de inte är intresserade av handledning 

då det gäller verksamhetens målarbete. En rektor klargör att det behöver finnas en bra 

kommunikation med pedagogerna. Denna syn på handledarrollen styrker Åberg (2009) och 

uttrycker vidare att om förändring ska ske behöver deltagarna kunna ta eget initiativ och 

känna motivation i samarbetet. 

 

Vilka riktlinjer beskriver specialpedagogerna och rektorerna ligger till grund för 

specialpedagogens handledning i förskolans verksamhet 
I resultatet framkommer hur informanterna i studien har arbetat omkring specialpedagogens 

handledning. De utrycker att det inte finns tydliga riktlinjer, men att läroplanen och skollagen 

ligger som en grund för deras arbete. Detta kan förstås i likhet med Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2013), som visar på läroplanens tydliga styrning i arbetet med förskolans 

pedagogik. I resultatet beskrivs att alla barn ska få det stöd de behöver, i enlighet med 

förskolans styrdokument och att handledning är en del i det arbetet. Sandberg et al. (2010) 

påtalar att begreppet barn i behov av stöd har använts sedan länge i läroplanerna, men att det 

fortfarande saknas kunskaper om hur det används. Den kunskapsbristen påverkar även hur 

stödet av specialpedagog används i förskolan. Det som Sandberg et al. lyfter fram kan tolkas 

visa på att begrepp som används i förskolans verksamhet inte alltid har en tydliggjord 

innebörd. Utifrån denna studies resultat dras den liknelsen till begreppet riktlinjer.  

I resultatet beskrivs hur informanterna på olika sätt har arbetat fram egna riktlinjer för 

specialpedagogens handledning, men de arbetssätten nämns som rekommendationer. Några av 

specialpedagogerna berättar om ett gemensamt dokument för handledningssamtal och en 

arbetsbeskrivning som tagits fram i kommunen, men dessa gemensamma dokument beskrivs 

som frivilliga att använda. Resultatet visar även på andra beskrivningar av grunder som 

använts för handledning i förskolan. Enligt specialpedagogerna plockar de ihop vad som 

passar dem och rektorerna återger att de tillsammans med specialpedagog har skapat former 

omkring handledning i deras förskoleområde. Forskning visar att uteblivna definitioner 

öppnar upp för tolkning och skapar ett behov av att samtala omkring hur beslut som tas 

påverkar verksamheten (Bladini, 2004; Lindqvist & Nilholm, 2013; Sandberg et al, 2010). 

Resultatet visar på att rektor har en stor roll för handledningens förutsättningar, när rektor 
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beskrivs vara den som har huvudansvaret för stödinsatser, vilket är förenligt med forskning 

(Lpfö, 2018; Skolinspektionen, 2017; Skollagen 2010:800; Åberg, 2009).  

Specialpedagogerna beskriver att handledningsuppdraget till viss del utformas i samarbete 

med rektorerna, men det beskrivs också som ett ”fritt” arbete där det finns stora möjligheter 

för egna beslut över hur arbetet ska utföras. Specialpedagogens breda handledningsuppdrag 

skildras även i forskning (Persson, 2013; Renblad & Brodin, 2014; SFS 2011:688; Von 

Ahlefeldt Nisser, 2009). En specialpedagog nämner vikten av att inte fastna vid formalia för 

ett uppdrag när det handlar om att möta människor. I resultatet synliggörs att 

handledningsuppdraget styrs av de behov som finns. En rektor beskriver möjligheterna av det 

fria uppdraget, men redogör för svårigheten med att komma ny i yrkesrollen och hur ett 

uppdrag som inte är definierat även innebär att det utförs på olika sätt. I enlighet med 

forskning visas att specialpedagogens uppdrag förstås på olika sätt både inom yrkesgruppen 

och utifrån att olika förutsättningar ges (Skolinspektionen, 2017; Von Ahlefeldt Nisser, 2014). 
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Diskussion     
I detta avsnitt kommer vi att fördjupa oss i några av de teman som framkommer i analysen. 

Dessa teman kommer vi diskutera och tolka genom systemteorin i följande ordning; ett 

inarbetat arbetssätt där behov av handledning tas upp, handledning som förebyggande 

arbetssätt, förväntningar på handledningen, ett tudelat uppdrag och riktlinjer omkring 

handledningen. 

 

 

Studien visar att handledning i förskolan är ett inarbetat arbetssätt och specialpedagogen 

beskrivs som betydelsefull. Forskning visar att förskolan har en lång tradition av att arbeta 

med handledning vilket kan vara en bidragande faktor till att specialpedagogens roll i 

förskolan är inarbetad (Bladini, 2004; Nilholm & Lindqvist, 2013). Behovet eller önskan av 

handledning som framkommer i studien kan tolkas synliggöra att specialpedagogens 

handledning har ”satt sig” i förskolans verksamhet. Genom systemteorin kan det tolkas som 

att förskolan är ett socialt system med ramar och strukturer, där samtal och samarbete beskrivs 

betydelsefullt och som ett etablerat arbetssätt. Förskolan som system är i första led beroende 

av människors relationer, men i andra beroende av ramar och strukturer för att ny kunskap ska 

kunna gro. En möjlig tolkning av analysen är att det skapas en växelverkan mellan 

specialpedagogens handledning och relationer och ramar som finns i förskolan. Handledning 

beskrivs vara ett verktyg som genom samtal kan hjälpa pedagogerna att förstå uppkomna 

situationer eller ta till sig ny kunskap. Analysen visar att det i specialpedagogens 

handledarroll krävs en bra relation till rektor och till pedagoger för att samarbete ska fungera. 

Det krävs även en tillit från pedagogerna för att förtroende ska skapas. Tillit och relationer 

synes vara delar som påverkar specialpedagogens handledning likväl som ramar och 

strukturer behövs för att utveckling ska ske. Vid studiens uppstart fanns en fundering omkring 

handledning i förskolan och hur den omsätts i praktiken. En beskrivning har framkommit i 

analysen om att specialpedagogens handledning ses som ett verktyg för hela förskolans 

verksamhet, vilket också stöds av Palla (2009). 

Även om specialpedagogens handledning i denna studie framstår som inarbetad framkommer 

också en önskan om att specialpedagogens arbete kunde vara mer förebyggande. En tolkning 

kan tänkas vara att en lång tradition av ett stödjande arbete kan bidra till att strukturer redan är 

fastlagda. Det finns fördelar med att strukturer är inarbetade, men det kan även få negativa 

konsekvenser för handledningens utformning (jfr. Palla, 2009). Lutz (2006) lyfter fram den 

organisatoriska och administrativa påverkan, där han hävdar att det behöver skrivas fram ett 

problem för att barn i förskolan ska få det stöd de behöver. Det skulle kunna innebära att 

organisationen som finns omkring specialpedagogerna i denna studie stödjer ett åtgärdande 

förhållningssätt. Där redan uppkomna situationer ligger till grund för den handledning som 

ska utföras, istället för att handledning används före situationer uppstår. Att arbeta 

systematiskt är en del av en fungerande organisation vilket även kan tolkas påverka 

förväntningar på specialpedagogens handledning (jfr. Skolinspektionen, 2017). 

I resultatet framträder en förväntan av lösningar till en redan uppkommen situation. Endast en 

specialpedagog i denna studie uttrycker att hon arbetar förebyggande hela tiden, trots att 

hennes beskrivningar av sitt handledningsuppdrag ändå till viss del stämmer överens med de 

övriga informanternas beskrivningar. En möjlig förståelse för hennes beskrivning kan tänkas 

vara att hon lyckats kringgå en fastlagd struktur. Hon uttrycker att det förebyggande arbetet 

måste få ta tid, en eventuell tolkning kan vara att tid är en viktig faktor för att lyckas arbeta 



 

31 
 

förebyggande (jfr. Åsén-Nordström, 2014). Det är intressant att övriga specialpedagoger 

beskrev en ”specialpedagogisk handledning” som en mer barncentrerad handledning, men 

inte som förebyggande. Den skulle likväl kunna beskrivas som ett förebyggande arbete, när 

handledningen också beskrivs syfta till att utveckla lärmiljöer och pedagogiska strategier men 

utifrån ett barn i behov av särskilt stöd (jfr. Palla, 2009; Sjöman, 2018; Von Ahlefeldt Nisser, 

2009). Dessa två olika sätt att se på handledning, en barncentrerad handledning och en 

handledning för ett förebyggande arbete kan tolkas genom systemteorin. Den tolkningen 

skulle kunna vara att synen på handledningens syfte inte har kommunicerats tillräckligt och 

att tydligare strukturer och ramarna eventuellt skulle kunna möjliggöra en gemensam syn (jfr. 

Öqvist, 2018). 

De skilda förväntningar som framkommer anser vi kan spegla att förståelsen av 

specialpedagogens handledning i förskolan inte har problematiserats tillräckligt. I analysen 

framkommer specialpedagogens handledning som tudelad samt att handledningens olika 

syften ofta går in i varandra. En tolkning utifrån analysen är att olika syften kan försvåra 

förståelsen för vad handledning ska innebära och att det behöver samtalas omkring dessa 

syften (jfr. Åberg, 2009). De två syften som framkommit i analysen skulle kunna omfatta fler 

syften när analysen visar på handledning som stöd för att bekräfta pedagoger, handledning 

med reflektion och handledning för utbildning av pedagoger på uppdrag av ledning (jfr. 

Åberg, 2007, 2009).  

 

Det framkommer i studien att det finns arbetslag som inte vill ha handledning som syftar till 

kompetensutveckling och att det behöver finnas en dialog mellan ledning och pedagoger. 

Forskning visar på att kunskapskraven på pedagoger har ökat vilket även ökar behovet av stöd 

omkring uppdraget (Jonsson, 2016; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013), men analysen 

skildrar delvis en motsats. En handledning som syftar till kompetensutveckling kan ses som 

ett kunskapskrav från ledningshåll, vilket skulle kunna minska motivationen till deltagande 

(Åberg, 2009). Genom systemteorin kan denna situation även tolkas handla om konstanter 

likväl som utmaningar (Öqvist, 2018). Pedagogerna behöver båda dessa för att nå utveckling, 

men när graden av utmaningar överstiger konstanterna kan det tänkas leda till en sorts 

utmattning. Viss forskning menar att ett stort fokus på förskolans målarbete kan underminera 

arbetslagets autonomi och den kunskap som redan finns där (Hammarström-Lewenhagen, 

2006). Utifrån detta resonemang kan utveckling av arbetslag genom handledning ses som en 

känslig fråga, där ledningen måste ”känna in” pedagogerna och skapa en bra dialog omkring 

det förväntade kunskapsuppdraget. En sådan dialog mellan rektorer och pedagoger har delvis 

framkommit i denna studie.  

 

Ingången till studien visade att formella riktlinjer för specialpedagogens roll eller handledning 

inte finns i förskolan. I analysen framkommer olika förhållningssätt till handledningens 

användning. Det kan tyckas problematiskt att undersöka uppfattningar om riktlinjer som inte 

finns och detta är något som vi också reflekterat över under studiens genomförande och som 

vi upptäckte under intervjuerna. Det har inneburit att alla deltagare i studien tolkat och svarat 

på denna fråga på olika sätt. Trots den beskrivna otydligheten har dock alla delat med sig av 

en bild av egna utarbetade arbetssätt, vilket eventuellt kan tyda på att behov av riktlinjer finns. 

En tolkning är att gemensamma riktlinjer skulle kunna vara en möjlighet när det gäller att 

tydliggöra syfte och förståelse för specialpedagogens handledning i förskolan. Det är däremot 

inte en säkerhet att tydliggörande innebär att handledning skulle användas på ett mer liknande 

sätt på olika förskoleområden.  

Studien ger en bild av att handledningsuppdraget till viss del styrs av de behov som finns på 

förskoleområdet men även att det blir ett individuellt uppdrag. Vissa informanter har under 
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studien uttryckt att handledning handlar om människor där formalia inte bör vara styrande. 

Att se på specialpedagogens handledning genom systemteorin innebär att se handledning som 

utförs av personer med olika erfarenhet, kunskap och personligheter, men är alla ett verktyg i 

det sociala systemet förskolan. Förskolans förutsättningar är beroende av sina helheter, sina 

påverkansfaktorer, vilket skapar olika behov beroende på vilka faktorer som omger den. 

Handledningsuppdraget kan ses genom systemteorin som en del av förskolans öppna och 

levande kommunikation (jfr. Öqvist, 2018). Enligt systemteorin kan en öppen och levande 

kommunikation vara en nödvändig förutsättning för överlevnad och utveckling för ett system. 

Det kan å ena sidan tolkas bli en begränsning för handledningen med gemensamma riktlinjer. 

Å andra sidan kan gemensamma riktlinjer vara ett stöd när förskolan behöver tydliga ramar 

och strukturer för en fungerande kommunikation. 

 

Slutsats 
Våra slutsatser utifrån studiens resultat är att specialpedagogens handledning i förskolan har 

en betydelsefull roll för utvecklandet av pedagogernas kunskaper, arbetssätt och lärmiljöer 

med barnens bästa i fokus. Specialpedagogrollen lyfts även fram av rektorerna som ett 

betydelsefullt stöd för deras beslut om verksamhetens bästa. Studien har visat att 

förskoleområdens olika förutsättningar formar specialpedagogens handledning vilket bidrar 

till att uppdraget både beskrivs och utförs på olika sätt. Den har även visat att 

specialpedagogens handledning används med olika syften och att förväntningar på 

handledningen behöver kommuniceras. 

 

Slutligen har studien exemplifierat att de uteblivna formella riktlinjerna innebär att former för 

specialpedagogens handledning skapas lokalt på de olika förskoleområdena. Någon större 

efterfrågan på gemensamma riktlinjer har inte beskrivits, när det i studien uttrycks att 

handledningens utgångspunkter är människor och behov. Vi anser dock att det skulle kunna 

finnas en vinst med att gemensamt förtydliga syften omkring specialpedagogens handledning 

i förskolan. 

 

Fortsatt forskning    
Ett intressant område för fortsatt forskning vore att studera formerna för specialpedagogernas 

handledning mer ingående. Det vore även intressant att studera vad pedagogerna i förskolan 

har för syn på specialpedagogens uppdrag i förskolan.  
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide Rektorer och Specialpedagoger  

  

• Hur länge har du arbetat som rektor/specialpedagog?   

• Hur många verksamheter är du rektor för/arbetar du i?  

  

• Vilka erfarenheter har du av handledning i förskolan?  

  

• Hur ser du på rollen som specialpedagogisk handledare i förskolan?  

• Hur stor del av specialpedagogens tjänst används till handledning?  

  

• Hur utformas användningen av specialpedagogisk handledning på era förskolor?  

• Vad/vem är det som avgör vilken sorts handledning verksamheten behöver?  

• Vilka riktlinjer utgår den specialpedagogiska handledningen ifrån?   

  

• Hur tänker du omkring handledning som förebyggande kontra åtgärdande?  

• Vilka hinder och möjligheter finns det idag för handledning av specialpedagogen i   

förskolan?  

• Hur tänker du att specialpedagogisk handledning i förskolan skulle kunna utvecklas?  

  

  
  



 

 
 

Bilaga 2   
  

Informationsbrev                                                                                                    20191004  

   

Hej!        

   

Vi är två förskollärare som studerar på Specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet. Nu 

går vi sista terminen av utbildningen och gör vårt examensarbete inom det specialpedagogiska 

fältet. Med denna studie vill vi undersöka specialpedagogers och rektorers erfarenheter av och 

uppfattningar om den specialpedagogiska handledningen i förskolans verksamhet? Studien 

kommer att genomföras i en och samma kommun.  

  

För att kunna genomföra denna studie hoppas vi få intervjua dig om dina erfarenheter 

omkring dessa frågor. Intervjun beräknas ta 60 minuter. Vi har stor flexibilitet när det gäller 

bokning av tider för intervjun och kan komma till din arbetsplats när det passar dig. Det är 

viktigt att vi kan sitta ostört, på en plats du bestämmer. Intervjuerna genomförs gärna under 

vecka 41, 42 eller 43.   

  

Intervjufrågorna skickas ut i förväg, och vi har önskemål om att spela in intervjun så att vi 

kan lägga allt fokus på att lyssna under intervjun.  

  

I studien utgår vi från Vetenskapsrådets etiska principer. Intervjun är frivillig och du har 

möjlighet att avbryta din medverkan när som helst utan motivering. Svaren kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att du som informant är anonym och att det insamlade 

materialet enbart kommer att användas i denna studie för att därefter förstöras.   

  

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas tillgängligt i en databas   

vid Umeå Universitet.    

   

Har du några eventuella frågor maila oss.  

Camilla.alenbro@gmail.com, Eriksson.kage@gmail.com  

    

Med vänliga hälsningar och tack på förhand// Camilla Alenbro & Linda Alm Eriksson  
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