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Abstract  

 

This is an essay based on eight people’s thoughts and opinions about one phenomenon, 

special needs educational tutoring. The participants have different work life experience, 

different educational background and also different life experiences and they also work 

in different social contexts. What they do have in common is a connection to the 

Swedish pre-school. They all function there in one way or another, as assistants, pre-

school teachers or as special needs educational coordinators. They all have experience 

with tutoring, as a tutor or as being tutored.  

I have compared and analyzed their statements in search of an answer for my hypostases 

and my research. The special needs educational coordinators expressed that they feel 

that the pre-school personnel sometimes expected them to provide them with a solution 

to their problem, the pre-school personnel confirmed it. This essay also brings light to 

the significance of special need educational tutoring, how the special needs coordinators 

work with it and how the pre-school personnel experienced it. The research that is 

presented in this essay is limited in scope, there for no general conclusions can be 

drawn from it. 

 

Denna rapport sammanställer åtta personers tankar och funderingar om samma 

fenomen, specialpedagogisk handledning. De personer som har intervjuats har olika 

yrkesbakgrund, olika utbildningsbakgrund, olika erfarenheter och de arbetar i olika 

sociala kontexter. Det alla har gemensamt är en anknytning till förskolan genom att vara 

en del av dess personal, som förskollärare, som barnskötare eller specialpedagog med 

förskoleinriktning. Alla har en erfarenhet av specialpedagogisk handledning som 

handledare eller handledd.  

Deras utsagor har jämförts och analyseras för att finna svar på uppsatsens hypotes, syfte 

och forskningsfrågor. Hypotesen var att specialpedagogerna upplevde att det fanns en 

viss förväntan på dem att komma med svar och lösningar, personalen i förskolan 

bekräftade denna uppfattning. Syftet var att undersöka hypotesen med hjälp av 

forskningsfrågorna: Vilka förväntningar har förskolans personal på den 

specialpedagogiska handledningen? Vilken typ av hjälp önskar förskolans personal 

Hur fungerar specialpedagogisk handledning enligt specialpedagogen samt hur upplevs 

och uppfattas av förskolans personal? 

 Rapporten svarar även på vilken betydelse handledningen har för specialpedagogens 

arbete, men även på vilket sätt som personalen i förskolan blir hjälpt av detta. Det här är 

en relativt liten undersökning och det går därför inte att dra några generella slutsatser av 

den. 

Sökord: tutoring, pre-school, special education, pre-school teachers, expectations, 

special needs education coordinator, integrated 
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Inledning 
 

”Specialpedagogik skall fungera välgörande för individen. Om än inte symtomen kan 

elimineras så kan de eller deras konsekvenser åtminstone lindras. Målet för 

verksamheten är att genom en lämplig behandling göra livet i samhället så drägligt 

som möjligt för den avvikande.” (Persson, 2010, s.31) 

 

Nilholm definierar specialpedagogik som den pedagogik som kommer in när den 

vanliga pedagogiken inte räcker till. Den blir till en följd och nära förknippad med de 

barn som inte ryms inom ramen för vad som av samhället anses vara det ”normala”. Ur 

ett historiskt perspektiv har specialpedagogiken haft en negativ klang då det ofta 

inneburit att den som utsätts för den har blivit segregerad på något vis. Barn som varit i 

behov av specialpedagogik har tidigare placerats i specialgrupper/klasser/skolor 

(Nilholm 2007). 

I förskolans läroplan beskrivs förskolan uppdrag och där preciseras även hur förskolans 

personal skall arbetamed barn i behov av stöd: 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra 

ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjlig” (Lpfö 98, 

reviderad 2010, s5). 

Vidare står det att: 

”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir 

ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara 

den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” 

(Lpfö 98, reviderad 2010, s5). 

 

Specialpedagogik har en betydande funktion för hur stödet till barn i behov utformas 

samtidigt som dess verksamhetsfält har nära koppling till och är beroende av den 

rådande utbildningspolitiken. Samhällets människosyn kan ses igenom de perspektiv 

som specialpedagogiken tar. Vilken syn har samhället på de människor som beskrivs ha 

avvikelser (Bladini, 2004)?  

Specialpedagogik i förskolan är ett relativt outforskat fält. Det kan anses vara 

problematiskt då specialpedagogik förekommer i förskolan och barn i behov av särskilt 

stöd har rätt till det stödet enligt läroplanen. Den forskning som bedrivits om 

specialpedagogik inom förskolan har sedan i slutet på 80 – talet varit sporadisk. 

Emellan åren 1995 och 2000 är det svårt att hitta ett enda forskningsprojekt som skulle 

kunna benämnas som en förskolestudie. De senaste åren har dock en del forskning skett 

av bland annat Bladini och Lutz (Lutz 2009). 

I skolans styrdokument har visionen länge varit ”en skola för alla”. Alla elever ska 

kunna undervisas i den reguljära undervisningen samt att barns variationer bör ses som 
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något positivt inte som en avvikelse. I ett historiskt perspektiv har skolan en lång rad av 

olika exkluderande lösningar. Förskolan har till skillnad från skolan en mer inkluderade 

verksamhet där det är relativt ovanligt med olika särlösningar, men ett exempel skulle 

kunna vara döva barn i behov av teckenspråk. Dessvärre går det att läsa i Bladinis 

(2004) avhandling om Skolverkets rapport från 2004 att i de flesta kommuner där 

barngruppernas storlek har ökat har även andelen barn i behov av särkilt stöd ökat  

vilket kan leda till en högre efterfrågan på särlösningar. Bladini säger vidare så här om 

inkluderingstanken och visionen om ”en skola för alla”: 

”Sammantaget kan vi se att medan man på formuleringsarenan 

talar om ”en skola för alla” och att det är inom den reguljära 

undervisningen som elever olika förutsättningar, erfarenheter, 

kunskap och behov ska hanteras, finns det tendenser som tyder 

på att en allt mer differentierad förskola och skola växer fram.” 

(Bladini, 2004, s.9) 

Det är i den vardagen som Bladini (2004) presenterar pressen på att passa in i en så 

kallad normalitet och där allt annat diagnostiseras och stämplas som avvikande samt 

specialpedagogens arbete blir som viktigast. Vad händer i praktiken, nere på golvet när 

allt fler skolbarn diagnostiseras och allt fler grupper för dessa barn startas, när det på en 

styrningsnivå finns en vedertagen vision om ”en skola för alla” samt ett inkluderings 

perspektiv? Hamnar specialpedagogen i en konflikt emellan den politiska styrningen 

samt den kategoriska problemlösnings strategin vars fokus ligger på att det är individen 

som är problembäraren, som verkar finnas i det faktiska samhället?  

Hacking refererad av Lutz beskriver den pedagogiska verksamhetens konstruktion av 

normalitet och kategoriseringen av människor, den normalitets press som Bladini tar 

upp som en” loopingeffekt”. Med det menas att baserat på tidigare erfarenheter så 

placeras människor, eller i det här fallet barn i olika fack. Förskolans personal har olika 

föreställningar om vad som anser vara normal utveckling, vilket inte är uppbyggt på 

konkreta mätbara resultat utan i stället grundar sig i personalens gemensamma 

erfarenhet och teoretisk kunskap om barns utveckling. På det här sättet skapas en 

prototyp.Om barn avviker för mycket från den prototypen kategoriseras de som ett 

problem. Problemet kopplas till barnet och utifrån detta bedöms det specialpedagogiska 

behovet (Lutz, 2009). 

Specialpedagogens funktion enligt SOU (Statens offentliga utredningar) är att ge stöd 

till arbetslag och lärare, samt att främja och utveckla samarbetet mellan 

arbetslaget/skolan och familjen för att eleven ska få så adekvat stöd som möjligt. 

Specialpedagogen förväntas även att arbeta med olika pedagogiska uppgifter som att 

göra pedagogiska utredningar och kartläggningar samt klassrumsobservationer i 

samband med upprättande av åtgärdsprogram. Specialpedagogen tillsammans med 

rektorn förväntas garantera att de elever som riskerar eller har svårigheter under 

skolåren, i förskolan, de obligatoriska samt de frivilliga skolformerna samt de särskilda 

skolformerna får de det stöd de har rätt till och är i behov av (SOU 1999:63). 

Den här uppsatsen ämnar belysa den specialpedagogiska handledningen och dess 

funktion. Vidare kommer de förväntningar som finns på specialpedagogens kompetens 

och sätt att arbeta att undersökas. Vilken typ av specialpedagogiskt stöd erbjuds?  Vad 

är det personalen i förskolan efterfrågar?  
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Syfte 
  

Den här rapportens hypotes är att förskolans personal har förväntningar på 

specialpedagogen att komma med lösningar. Mothypotesen är att den här förväntan på 

specialpedagogen inte finns, utan att personalen är väl medveten om den långa och 

individuella process som handledning innebär. 

Rapportens syfte är därmed att undersöka om hypotesen stämmer samt vilken typ av 

problem som pedagogerna söker hjälp för. Men även att klargöra vad 

specialpedagogerna och förskolans personal har för uppfattningar om fenomenet 

specialpedagogisk handledning. 

 

Forskningsfrågor: 

– Vilka förväntningar har förskolans personal på den specialpedagogiska 

handledningen? 

– Vilken typ av hjälp önskar förskolans personal 

– Hur fungerar specialpedagogisk handledning enligt specialpedagogen samt hur 

upplevs och uppfattas av förskolans personal? 
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Teori 
 

”En teori är ett system av begrepp som inbördes är relaterade till varandra som 

tillsammans beskriver ett kunskapsförhållande.” (Kullberg, 2004, s.67) 

 

Den här rapporten är skriven med ett sociokulturellt synsätt på lärande,samt ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv, dilemma perspektivet, för att kunna belysa 

komplexiteten i det specialpedagogiska stödet som erbjuds förskolan. Dessa teorier har i 

analyserandet av materialet fungerat som analysverktyg. 

Att det finns starka kopplingar mellan sociokulturell teori och dilemma perspektivet 

framhåller Nilholm. Han menar i sin bok om de olika specialpedagogiska perspektiven 

att dilemma perspektivet även kunnat kallas för ett sociokulturellt perspektiv. Han 

menar att det även i det sociokulturella finns ofrånkomliga dilemman och att de uttryck 

som det tar i konkreta sammanhang kan studeras, detta baserar han på Dyson och 

Millwars synsätt på perspektivet (Nilholm, 2007).  

”Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan[ frågan besvaras med att 

]man som aktör i en specialpedagogisk verksamhet alltid förhålla 

sig till de specialpedagogiska perspektiven, dvs. det är svårt att 

tänka sig handlingar i den specialpedagogiska verksamheten som 

inte bär på någon form av perspektiv. Detta gäller alltifrån 

utformanden av åtgärdsprogram över hur man hur man talar om 

elevers förmågor och olikheter till den övergripande organiseringen 

av lärandet ”( Nilholm 2007, s.118). 

I ett sociokulturellt perspektiv används termer som redskap och verktyg. Dessa termer är 

av större betydelse och kommer ursprungligen från Vygotsky. Med orden redskap och 

verktyg menas i det här sammanhanget resurser, språkliga/intellektuella samt fysiska, 

som vi har tillgång till och som används för att förstå omvärlden (Säljö, 2000). ”Det är 

genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt 

perspektiv” (Säljö 2000, s. 22). 

Säljös beskriver det sociokulturella perspektiv som baseras på att vi lär av och i den 

sociala kontext som vi befinner oss i. Detta vilar till stor del på Vygotskys teori om 

lärande i samspel och den proximala utvecklingen inom närmaste utvecklingszon. Med 

det menas att vi kan lära och prestera mer i samarbetet med en mer kapabel kamrat eller 

med stöd av en vuxen (Säljö, 2000). 

Sciokulturella perspektiv har i analysdelen av den här rapporten applicerats på en 

verksamhetsnivå där fokus har funnits på det sociala samspelet pedagoger i mellan. Där 

pedagogerna med hjälp av en handledare tar fram den egna kunskapen och lär av 

varandra, samt av specialpedagog. Specialpedagogen i egenskap av handledare kan ses 

som en mer kapabel person som personalen lär tillsammans med.  

 

Nilholms har på ett konkret sätt beskrivit de två olika specialpedagogiska synsätten 

samt beskriver ytterligare ett perspektiv kalla dilemma perspektivet. Tankar och teorier 
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som skapat dilemma perspektivet bygger på Skrtics kritik av det kompensatoriska 

perspektivet, vilket är grunden till det kritiska perspektivet. Skrtic menar att 

specialpedagogiken i sig kategoriserar barn och elever. Det vill säga att så länge det 

finns en allmänpedagogik och en specialpedagogik så kan allmänpedagogiken fortsätta 

att finnas oförändrad eftersom specialpedagogiken och specialpedagogerna tar vid när 

barn och elever visar svårigheter i skolan (Lutz, 2009). 

Skrtic stödjer sig på Foucaults genealogiska studier. Genealogi beskrivs generellt som 

hjälpvetenskap till historia och antropologi. Foucault använder begreppet annorlunda 

och menar att genealogen istället för att peka på historiens djupare lagmässighet har 

som uppgift att påvisa villkorligheternas, tillfälligheternas, lögnernas och olyckornas 

dominerande bidrag till den historiska utvecklingen (Persson, 2007). 

Även Lutz tar upp problematiken kring diagnoser och interventioner som baseras på 

beteenden eller biologiska bedömningar och som inte tar hänsyn till de sociala, politiska 

eller kulturella omständigheterna (Lutz, 2009). 

 I det kritiska perspektivet finns det en mer ideologisk inriktning. I det här perspektivet 

finns det främst ett stort missnöje med normalitetsbegreppet där även specialpedagogik 

ses som förtryckande för att det pekar ut barn som onormala. I det kritiska perspektivet 

läggs fokus på vad samhället gör med barns olika förutsättningar och olikheter 

(Nilholm, 2007). 
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Bakgrund  

Specialpedagogiska perspektiv 
 

”Å ena sidan vill vi att alla ska bedömas utifrån sina förutsättningar och inte i 

jämförelser med andra. Å andra sidan är sådana jämförelser en grundläggande del av 

vår kultur.” (Nilholm, 2005, s134) 

I Nilholms artikel om de grundläggande specialpedagogiska perspektiven är, tar han 

upp två historiskt etablerade perspektiv på specialpedagogik, kategoriskt- och kritiskt 

perspektiv, men han presenterar även ett tredje baserat på hans egna tankar samt med 

stöd från bland annat Ainscow. Ainscow menar att det skulle kunna finnas en tredje 

position mitt emellan de två mer traditionella perspektiven, ett interaktivt perspektiv, 

där problematiken läggs både hos omgivningen och hos barnet. Nilholm vill till skillnad 

från Ainscow hävda att det finns ett perspektiv, dilemmaperspektivet, som i stället för 

att ses som ett mitt emellan perspektiv, skulle kunna ses som ett tredje perspektiv 

(Nilholm, 2005). 

I de specialpedagogiska perspektiven som Nilholm presenterar bygger ett av 

perspektiven, det kritiska, på tankar om inkludering. I enlighet med Nilholm lyfter även 

norskan Vislie fram Ainscows tankar kring hur en inlärningskontext skapas där alla 

elever nås. I hennes artikel om inkludering presenteras en lista utifrån Ainscow: 

1. Starting with existing practices and knowledge 

2. Seeing differences as opportunities for learning 

3. Scrutinizing barriers to participation 

4. Making use of available resources to support learning 

5. Developing a language of practice 

6. Creating conditions that encourage risk-taking (Vislie, s.22) 

Nilholm finner även stöd för sin position hos Clark. Clark namnger inte ett tredje 

perspektiv men att dilemman uppstår. Nilholm säger även att Dayson och Millward 

presenterar ett dilemma som kan visa sig på flera olika nivåer. Dels som ett 

övergripande dilemma för hela utbildningssystemet då utbildning måste anpassas till 

barns olikheter och förmågor men även i undervisningen. Nilhom beskriver Dyson och 

Millwards tankar så här:  

”när man inom ett konkret utbildningssystem ska undervisa elever 

med olika förutsättningar och intressen (olikheter), utifrån målen att 

ge alla elever en liknande utbildning (likheter), uppstår en rad 

dilemman av inte minst politisk och etisk karaktär på olika nivåer. Ett 

sätt att hantera dilemman innehär att vissa sociala, politiska och 

etiska ställningstaganden får företräde medan ett annat sätt kan 

realisera andra värden. Ytterligare ett problem är att värderingar, 

som till exempel social rättvisa, är komplexa och tolkningsbara.” 

(Nilholm, 2005, s.132) 

Nilholm menar även att det ibland förefaller sig så att vissa grundläggande värderingar 

som, social rättvisa, individens frihet m.m. står i motsats till varandra och det är därför 
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som det ibland i utbildningssystemen olika företeelser och situationer som har 

karaktären av ett dilemma. Det kan då innebära en risk i att endast tillämpa en teori som 

utgår från bara en sida av dilemmat (Nilholm, 2005). 

Det finns tre dilemman enligt Nilholm som handlar om huruvida utbildningssystemet 

relaterar till elever utifrån egenskaper som individer eller som medlemmar i kategorier 

av individer som elev, genus, etnicitet eller behov av särskilt stöd. I kategorin behov av 

särskilt stöd finns det ett dilemma i att vilja urskilja vissa grupper som behöver få extra 

stöd, samtidigt som det innebär att vi inte möter varje individ där den är och hur vi ser 

på olikheter. Till sist finns dilemmat hur och om vissa elever ska kompenseras, det vill 

säga göra något annorlunda kontra delta i den vanliga undervisningen. Nilholm 

konstaterar slutligen att det inte finns några enkla lösningar på specialpedagogiska 

frågor (Nilholm, 2005).  

Även Ahlberg tar upp de teorietiska perspektiven på specialpedagogik. Hon benämner 

dem dock som det individinriktade perspektivet samt deltagarperspektivet. Det 

individinriktade perspektivet baseras på att den enskilda individen studeras och att det 

är hos denne som orsaken till varför personen har hamnat i svårigheter finns. Det är ett 

synsätt med fokus på handikapp och avvikelser, där de medicinska och psykologiska 

teorierna är dominanta. I deltagarperspektivet återfinns tankarna om inkludering, en 

skola för alla, demokratiskt deltagande, lika värde och social rättvisa (Ahlberg, 2007). 

Ahlberg menar dock att det är för snävt att dela in specialpedagogik i endast två 

perspektiv. Hon efterlyser fler perspektiv och hänvisar till Nilholms tredje perspektiv, 

dilemmaperspektivet som har sin utgångspunkt i att människor är olika och att Nilholms 

dilemmaperspektiv fångar komplexiteten i förskola och skola. Själv lyfter hon fram ett 

kommunikativ-relationsinriktat perspektiv. Det kommunikativt - relationsinriktade 

perspektivet granskar sambanden mellan skolan som samhällelig institution, den sociala 

praktiken och den enskilde elevens förutsättningar att lära. Det vill säga villkoren och 

förutsättningarna för delaktighet och kommunikation samt lärande studeras. Den sociala 

praktiken samt den enskilda elevens förutsättningar för att lära är i fokus. De tre 

processerna: delaktighet, kommunikation och lärande kan studeras på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå (Ahlberg, 2007). 

Specialpedagogens roll 

 

”Tillsammans med rektor skall specialpedagogen utgöra en garant för att 

verksamheten verkligen är till för alla”. (Persson, 2010, s.111) 

Sandberg och Ottossons artikel handlar om vikten av samarbete mellan, föräldrar och 

förskolepersonal när det rör barn i behov av särskilt stöd eftersom i förskolan är alla 

barn inkluderade. Det finns endast ett fåtal barn som går i andra former av förskolor, 

som till exempel döva barn i behov av teckenspråk (Sandberg, Ottosson, 2010). 

I den svenska förskolan går ungefär 70 % av alla svenska barn i åldrarna ett till fem år 

emellan fyra till åtta timmar om dagen. Barn som har arbetslösa föräldrar eller en 

förälder som är föräldraledig har rätt till minst 15 timmar i veckan.  Det är kommunen 

som har ansvaret för barn i behov av särskilt stöd, att erbjuda en plats och se till att 

barnets behov möts. Förskolan har sen 70-talet tryckt på vikten av att ge barn i behov 

det stöd som de behöver. Stimulansen och kontakten som dessa barn får via andra barn 
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på förskolan är enormt viktig och det är därför också väldigt viktigt att samarbetet kring 

dessa barn fungerar bra (Sandberg, Ottosson, 2010). 

I studien som Sandberg och Ottosson utförde visade det sig att det var attityden och 

kommunikationen som var de viktigaste faktorerna för ett gott samarbete. Det som 

oftast försvårade samarbetet var språkskillnader, kulturskillnader och tidsbrist. Studien 

visade även att det fanns stora skillnader emellan olika förskolor gällande kunskap och 

motivation kring dessa barn. Studien visade vidare att tillgänglighet till information från 

andra professioner var av stor vikt för att föräldrarna skulle känna sig trygga. Många 

föräldrar nämnde i studien att det upplevde en stor frustration över brist på information 

emellan diverse inblandande instanser samt att det inte borde vara föräldrarnas ansvar 

att se till att informera diverse professioner (Sandberg, Ottosson, 2010). 

I en annan artikel av Cowne tas specialpedagogens roll upp i ett inkluderingsperspektiv. 

Hon tar upp Garners rapport som säger att specialpedagogen bör ta en mer samordnande 

och utvecklande roll gentemot lärare. Vidare menar hon även att specialpedagogen bör 

vara dels handledande och dels administratör (Cowne, 2005). 

Även Greschel tar upp specialpedagogens roll i en inkluderande lärmiljö i England. Hon 

beskriver hur specialpedagogens roll bland annat är att samordna lärarassistenternas 

insats och hur den har förändrats. I ett inkluderande perspektiv jobbar lärarassistenterna 

för att underlätta för eleven i stället för att underlätta för lärare. Hon nämner även att för 

att klara av att ha denna mer administrativa roll och effektivisera användningen av 

lärarassistenter behöver specialpedagogen besitta en stark röst och våga fatta beslut 

(Greschel, 2005). 

I en annan artikel skriven av Dennis beskrivs processen på ett antal skolor där 

personalen omorganiserat sina resurser med hjälp av handledning från en 

utbildningspsykolog. På de flesta skolor omorganiserades extrapersonalen från att ha ett 

en- till -en perspektiv- till ett inkluderande synsätt. Ett antal skolor upplevde att 

byråkratin minskade och att det gick betydligt fortare att få respons efter införandet av 

handledning. Graden av hur väl handledningen fungerade verkade vara direkt relaterad 

till hur skolan tänkte kring inkludering. I stället för att bara titta på enskilda elever så 

började skolorna fundera på ett samlat fokus för hela skolan. De började arbeta bredare, 

med större grupper och med frågor som rörde hela skolan. Specialpedagoger spelar en 

betydande roll i en inkluderigsprocess (Dennis, 2004). 

Att definiera specialpedagogens roll och arbetsuppgifter är inte så lätt då dess position 

ganska nyligen tillkommit menar Szwed i en artikel om specialpedagogens roll i 

England. Szwed hänvisar där till Crowther som menar att specialpedagogens roll inte 

kan generaliseras. Även Garner har liknande tankar som tas upp i artikeln, han menar att 

det är mer korrekt att hänvisa till specialpedagogens olika roller och flexibilitet och 

tillämpa dem i en kontext (Szwed, 2007). 

Internationellt kan det konstateras att det går en inkluderingstrend. Alla barn ska 

inkluderas i en och samma skolform och ha tillgång till alla ämnen. I England är det till 

exempel lagstadgat att varje skola ska ha en specialpedagog som har ansvaret för att 

barn i behov av särkilt stöd får det stöd de behöver för att kunna delta (Szwed 2007). I 

USA däremot, även om förskoleverksamheten inte är exakt jämförbar med den svenska, 

går endast 60 % av förskolebarnen med olika funktionsnedsättningar i reguljär 

förskoleverksamhet (Lutz, 2009). 
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Specialpedagogik  

 
”Enligt skolans officiella dokument är specialpedagogiken det kunskapsområde som 

ska ge skolan stöd för att möta hela variationen av elevers olikheter.” (Ahlberg, 2007, 

s92) 

 

Ur ett historiskt perspektiv har specialpedagogens roll befunnit sig på tre olika nivåer 

till skillnad från specialläraren, som arbetar specifikt med särskilda elever. När 

specialpedagogprogrammet infördes 1990 skulle arbeta på tre inivåer: individ, grupp 

samt på organisations nivå. Specialpedagogen skulle även bedriva utvecklingsarbeten 

samt handleda lärare. Sedemera har specialpedagogens yrkesroll förändrats något. Det 

står nu att specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner. Det saknas en 

precisering av handledningsbegreppet i de officiella dokumenten, därav blir 

handledningsuppdraget relativt oklart och ger en oklar bild av vad som förväntas av 

specialpedagogens handledning (Bladini, 2004). 

Den specialpedagogiska verksamheten har sin grund i att barn och unga är olika. 

Synsättet på dessa olikheter har varierat igenom åren. I nuläget är den rådande 

benämningen barn i svårigheter tillskillnad från barn med svårigheter. Hur människors 

olikheter hanteras är grunden till vad som benämns som specialpedagogiska insatser. 

Här görs även jämförelser till handikappbegreppet och hur ett handikapp definieras: 

 ”Enligt WHO:s handikappdefinitionen, som fått ett stort genomslag på 

det specialpedagogiska området, uppstår svårigheter i diskrepansen 

mellan omgivningens krav och individens förutsättningar.” (Bladini, 

2004, s.15)  

Specialpedagogens yrkesroll har som sagt flera olika funktioner, men hur ser andra 

yrkesgrupper verksamma inom förskolan och skolan på detta? Vilka förväntningar finns 

det?  Bladini menar att:  

”specialpedagogens expertroll har utformats inom den moderna 

systemvärlden. Men specialpedagoger verkar i en social värld som 

kräver kunskap hämtad från livsvärlden. Därför blir rollen 

dubbelbottnad och yrkesgruppen ambivalent i sin yrkesidentitet.” 

(Bladini, 2004, s. 20) 

Vidare menar Bladini att eftersom specialpedagogutbildningen är en 

påbyggnadsutbildning kan det finnas olika förväntningar på specialpedagogens 

kompetens. Pedagoger kanske har vissa förväntar medan rektor har helt andra. Fältets 

förväntningar på expertkompetensens ingets som specialpedagogen ska ha förvärvat 

under utbildningen varierar samtidigt som den specialpedagogiska yrkesrollen är relativt 

ny och svårdefinierad (Bladini, 2004). 
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Handledning 

 

”Handledning kan sägas handla om den handleddes lärande och utveckling. Frågan 

är vad hon ska lära sig och vad som ska utvecklas.” (Bladini, 2004, s23) 

Bladini tar i sin avhandling upp Bond och Hollands tankar kring handledning. De 

beskriver det hela som en process som innehåller fyra olika steg som specificeras av en 

fråga. Den första är riktad mot problemet samt frågan: gör jag det rätta, och vad gör jag 

sedan? Den andra är riktad mot klienten med frågan: hur utvecklas klienten? Det tredje 

steget är mer relationsinriktat och lyder: hur ser relationen ut mellan den handledande 

och klienten och vilken roll har den handledande? Den fjärde fokuserar på handledaren 

och dess egen inre handledare. Vad lär sig den handledande genom att vara 

reflekterande samtidigt som hon arbetar med sin klient? Det finns en viss progression 

emellan stegen även om alla är betydelsefulla (Bladini, 2004). 

Syftet med alla typer av handledning är att deltagarna erbjuds en möjlighet till lärande 

och utveckling, på ett professionellt plan eller personligt. När handledning sker på ett 

yrkesmässigt plan, till exempel när människor som arbetar inom skola och vård får 

handledning är det även för att tredjepart (elev, barn, klient) ska få en så hög kvalitet på 

verksamheten eller vården som möjligt (Bladini, 2004). 

Fyra syften med handledning tas upp av Bladini:  

”Det första syftet är kunskapsinlärning, vilket är tydligare artikulerat i 

handledning för studerande än för yrkesverksamma. Det andra syftet är 

fördighetsutveckling och det handlar ofta om att deltagarna ska bli mer 

medvetna om sitt eget agerande i vardagsarbetet. Genom att sätta ord 

på aspekter av sitt yrkesutövande kan det gemensamma yrkesspråket 

utvecklas. Det tredje syftet är personlig utveckling och uppmärksamhet 

riktas mot de interpersonella processerna. Detta syfte ingår mer eller 

mindre uttalat i alla handledning. För det fjärde syftar handledning till 

integrerad yrkesskicklighet.” (Bladini, 2004, s.26) 

I Bladinis egna studie om handledning som verktyg fann hon att specialpedagogen 

påverkades av en rad faktorer som hade betydelse för hur samtalet gick. Bland annat det 

specialpedagogiska områdets normativa karaktär tillsammans med ”en skola för alla” 

samt villkoren för den specialpedagogiska verksamheten i stort. Bladini fann även att 

specialpedagogen måste visa respekt för pedagogers kompetens samtidigt som det finns 

en viss oro för pedagogernas förmåga och kompetens att utföra sin uppgift. Bladini 

menar att handledningen blir ett verktyg för reflektion, samt för att vidga synen på den 

specialpedagogiska verksamheten (Bladini, 2004). 

Så vad krävs det av en handledare? I Hägg och Kuoppas bok beskrivs det så här:  

”Ett reflekterande och öppet förhållningssätt och självkännedom är en 

förutsättning för att den som i sitt arbete ständigt samtalar med 

människor ska kunna fungera som en god samtalsledare. En 

samtalsstruktur och olika färdigheter kan vara ett stöd, men tekniska 

färdigheter kan aldrig skapa det som är essensen i ett möte mellan en 

professionell person och en eller flera klienter.” (Hägg, Kuoppa, 2007, 

s.34) 
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Hägg och Kuoppa menar vidare att ett rimligt krav att ställa på en handledare, eller 

samtalsledare som är benämningen som de använder, är att personen i fråga vet vad den 

gör under tiden som den gör det samt att hon eller han även kan reflektera över samtalet 

i efterhand. Hur det gick, vad som sagts, hur handledaren själv och dennes klient 

reagerade osv.  

Handledning sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan sägas fungera underlättande för 

den som behöver hjälp att hantera en aktuell livssituation, som en pedagogisk process 

där en vägledare (handledare) underlättar i den förändring som klienten går igenom 

genom samtal och reflektion, enligt Peavy refererad till av Hägg och Kuoppa. 

Vägledarens roll kan sammanfatts så här: 

”Vägledaren ska eftersträva att: 

- skapa en respektfull och personlig kontakt med klienten 

- ge stöd åt klienten att berätta sin historia 

- leda ett klargörande och lyhört samtal för att få grepp om berättelsen 

- hjälpa klienten att konstruera egna handlingsplaner genom att  

  Formulera planer och välja strategier för handlingar 

  Identifiera nya sätt att ”kunna”, ”göra”, ”veta” 

- utvärdera genom att ömsesidigt delge varandra upplevelser av samtalet 

och avsluta samtalet på ett tydligt sätt.” (Hägg, Kuoppa, 2007, s. 45) 

Att vara en god samtalsledare/handledare kräver bra baskunskaper samt mycket träning. 

Med en god grund och träning kan färdigheterna utvecklas och koden kan knäckas så att 

flyt uppstår i samtalet (Hägg, Kuoppa, 2007). 

Modell för handledning 

Hägg och Kuoppa presenterar i sin bok om professionella samtal en samtalsmodell som 

de själva benämner som en omarbetat variant av Egans variant vilken han presenterar i 

The Skilled helper. Samtalsmodellen som Hägg och Kuoppa presenterar har sin 

utgångspunkt i tre olika faser, i varje fas är det klienten som är huvudpersonen. 

Fas 1 utgår från klientens perspektiv på situationen. Samtalsledaren lyssnar, ställer 

öppna frågor och försöker sätta sig in i klientens situation och ta klientens perspektiv 

utan att erbjuda åtgärder eller försöka lösa problemet. Den här fasen går endast ut på att 

få en så vid och tydlig bild som möjligt av klientens problem. När den ska avslutas gör 

samtalsledaren en klar och tydlig sammanfattning av klientens situation som klienten 

godkänner alternativt rättar. 

När fas 1är avslutad går samtalsledaren vidare till fas 2 som har rubriken ”vidga 

perspektiv” och sätta upp mål. Under fas två försöker samtalsledaren vidga klientens 

perspektiv och få denne att se möjligheter eller begränsningar samt hinder som klienten 

inte sett tidigare. Den här fasen är betydligt svårare eftersom den kräver kunskap i flera 

olika humanistiska fält som psykologi, pedagogik samt sociologiska teorier, om 

kulturer, samhället, köns och klassperspektiv. Handledaren behöver som person vara 

både känslig och modig. Allt detta för att kunna hjälpa klienten att se och tro på sina 

möjligheter samt hitta sätt att påverka sin egen situation. Fas 2 avslutas med att 

samtalsledaren och klienten sätter upp realistiska, specifika och konkreta mål. 

I fas tre görs ett handlingsprogram. Det är en stor fördel om klienten själv är aktiv i den 

här processen. Det underlättar även om målen som sätts är tydliga och utvärderingsbara. 

Hägg och Kuoppa är tydliga med att de olika faserna i verkligheten inte är så här 
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tydliga, utan att det är vanligt att samtalet går fram och tillbaka i mellan fas 1 och fas 2. 

Att gå igenom de olika faserna kan ta allt från ett samtal till att det tar flera samtal att 

bara göra klart fas ett (Hägg, Kuoppa, 2007). 
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Metod 

 

Rapportens struktur är en tolkning av Dimenäs (2007) rapportstruktur. Vissa 

anpassningar har gjorts och vissa rubriker har ändrats för att göra just denna rapport så 

tydlig och lättförstålig som möjligt.  

Hypotes 
Den här rapporten innehåller en hypotesprövande studie med en kvalitativ intervju som 

metod. Intervjuer i sig kan ha två olika syften, antingen ett explorativt syfte eller ett 

hypotesprövande. Intervjuer som prövar hypoteser kan även de ha olika syften. Det kan 

vara en hypotes om skillnader mellan olika grupper, men det kan även vara en enskild 

intervjuperson som frågor ställs till för att få reda på den personens uppfattning i en viss 

fråga (Kvale, Brinkmann, 2009). 

En hypotes kan sägas vara ett preliminärt svar på en fråga eller ett påstående, det är en 

välgrundad gissning eller ett logiskt antagande (Backman 2008). Hypotesen i fråga i 

detta arbete har formulerats utifrån egen erfarenhet som förskollärare. I den idealiska 

hypotesprövande intervjun så vet forskaren svaret på sin hypotes när intervjun är slut. 

Då har hypotesen bekräftats, falsifierats eller reviderats (Kvale, 2007). 

Förutsättningar för intervju 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå ett ämne utifrån dess 

vardagsvärld samt ur den intervjuades personliga perspektiv. Den struktur som används 

är ungefär densamma som i en halvstrukturerad intervju vilket påminner om ett 

vardagligt samtal. Intervjufrågorna bör vara korta och enkla. Forskningsintervjun är en 

källa till kunskap. Intervjukunskap uppstår genom social interaktion mellan intervjuare 

och informant. Kunskapen som skapas blir till genom frågor och svar, den är inte given 

(Kvale, Brinkmann, 2009). 

Den kvalitativa intervjun som metod ger möjlighet att finna ett djup, ställa följdfrågor 

för att ta fånga upp informanters uppfattning om deras värld. Den kvalitativa 

forskningsmetoden ger en frihet att följa upp olika spår och låta intervjun mer ta formen 

av ett samtal där frågorna är grunden men där det finns möjlighet att låta samtalet sväva 

ut och hitta nya infallsvinklar. Målet är att efter intervjuns slut upplever både den 

intervjuade och intervjuaren att de berikats (Kullberg, 2004). 

Den kvalitativa forskningsmetoden kan sägas vara beskrivande och icke experimentell 

med tyngdpunkten på den kvalitativa processen. ”Den kvalitativa forskaren försöker 

inte att förutsäga någonting som kan ha med orsak och verkan att göra”. (Kullberg, 

2004, s.54) 

Efter att resultatet transkriberats och bearbetats går det att gruppera in svaren i olika 

kategorier utifrån de olika informanternas uppfattningar. I en fenomenografisk ansats är 

syftet, som sagt, att undersöka människors olika uppfattningar av samma fenomen. 

Fenomenet är i det här fallet specialpedagogiskt stöd främst i form av handledning.  



18 
 

Analysmetod  

Den här undersökningen har en fenomenografisk forskningsansats. Det innebär att 

huvudsyftet är att ta reda på hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld. 

Syftet med en fenomenografisk studie är att hitta variationer i och systematisera 

människors olika erfarenheter av fenomen (Dimenäs, 2007). 

Det finns två grundläggande synsätt inom fenomenografin, ett första och ett andra 

perspektiv. Första ordningens perspektiv beskriver hur någonting är, fakta. Andra 

ordningens perspektiv är hur någonting uppfattas, hur det ter sig för just den människan, 

den personens sanning. Första ordningens perspektiv behöver inte vara sant i andra 

ordningens perspektiv det kan ändå vara sant i den andra ordningens perspektiv 

(Larsson, 1986). 

Urval 
Direktkontakt togs med tre specialpedagoger som jag på olika sätt kommit i kontakt 

med via mitt arbete som förskollärare. De tackade ja till att bli intervjuade och gav även 

mitt namn vidare till ett antal personer som arbetar inom förskolan som blivit 

handledda. Av de som hörde av sig och kunde tänka sig att bli intervjuade valde jag ut 

två, dessam två valdes genom ett bekvämlighetsurval. Inledningsvis var planen att göra 

nio intervjuer, ett bortfall har skett vilket har bedömts som icke betydande för 

undersökningens resultat. Mättnad har uppstått. Därmed har alltså åtta intervjuer gjorts, 

tre med specialpedagoger samt fem med personal från förskolan med erfarenhet av 

specialpedagogisk handledning.  

Specialpedagogerna har intervjuats individuellt. Som beskrivits har intervjun haft en 

samtalsliknande form med ett tydligt underliggande syfte. I resultatdelen har de 

tillskrivits fiktiva namn för att göra det lättare att beskriva och återge de olika samtalen.  

Intervjuerna med förskolepersonalen gjordes individuellt. Både barnskötare och 

förskollärare har deltagit men de har inte differentierats i svaren eller i analysen 

eftersom syftet inte är att se hur de olika yrkesgruppernas uppfattning skiljer sig åt, utan 

att se hur personal i förskolan upplever handledning och vilka förväntningar de har. 

Intervjuerna, precis som specialpedagogernas, hade mer av en samtalskaraktär där en så 

bred och nyanserad bild som möjligt formades kring deras tankar kring 

specialpedagogiska behov, förväntningar och upplevelser. 

Genomförande 
Alla intervjuer har genomförts på respektive informants hemmaarena. Med det menas 

att de har intervjuats på sitt egna kontor, eller i sitt privata hem. Tanken med det har 

varit att informanterna ska känna sig så trygga som möjligt, samt att det inte ska vara till 

besvär för dem att blir intervjuade och på så sätt känna sig bekväma och släppa in mig 

och svara på mina frågor mer ingående och från djupet.  

Inledningsvis har en kort presentation av rapporten och dess syfte gjorts. I samband med 

det har frågan om samtycke gjorts, det vill säga att de själva kan avbryta sitt deltagande 

när som helst under intervjuns gång samt att det som sägs under intervjun är 

konfidentiellt och informanterna anonymiserats i rapporten. Ett medgivande till att spela 

in intervjun har även erhållits 

Intervjuernas längd varierade i mellan 26 minuter och 105 minuter. 

Specialpedagogernas intervjuer har tenderat att bli längre, en förklaring till det skulle 
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kunna vara att de hade flera frågor. Frågorna till specialpedagogerna och till personalen 

i förskolan skilde sig till viss del åt, men berörde samma ämne. Frågeformulären 

återfinns som bilaga 1 och 2.  

Etiska hänsynstaganden 
Den här undersökningen har hänsyn tagits till det etiska rådets riktlinjer om informerat 

samtycke, vilket innebär att den som deltar i undersökningen är informerad om det 

allmänna syftet med undersökningen, att det är frivilligt samt att de har rätt att dra sig ur 

när som helst. Konfidentialitet, vilket innebär att data som kan identifiera deltagarna 

inte kommer att avslöjas, samt om det finns information i ett material som skall 

publiceras så får personen i fråga i förväg godkänna detta. Konsekvenser, här ska den 

etiska principen vara att personen eller personerna som deltar ska lida så lite skada som 

möjligt samt att man genom sin undersökning ska göra gott. Man bör alltså väga de 

vetenskapliga fördelarna mot den eventuella skada som deltagarna kan lida av. 

Forskarens roll samt forskarens integritet är av stor betydelse för den vetenskapliga 

kunskapens kvalitet och hållbarhet (Kvale, Brinkmann, 2009). Forskaren får inte heller 

använda de personuppgifter som framkommit i undersökningen i annat syfte än själva 

forskningen (Vetenskapligarådet). 

Validitet 
Validitet kan mätas i en kvalitativ studie genom att undersökningen prövas i en dialog 

med andra, det kallas för en kommunkativ validitet (Dimernäs, 2007). Den här 

undersökningen har vid ett flertal gånger granskats av andra forskare, den har med andra 

ord en respondentvaliditet. Resultatet har funnits troligt av andra forskare inom samma 

fält. Validiteten kan även sägas vara relativt hög för att när undersökningsfasen var över 

hade hypotesen besvarats. De frågor och det syfte som arbetats fram, och som låg till 

grund för den samtalsliknande intervjun hade fått svar. På så sätt kan rapporten sägas ha 

en hög validitet, undersökningen mätte det som var avsikten att mäta (Kvale, 

Brinkmann, 2009). 

Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om hur trovärdigt ett resultat är samt hur tillförlitligt det är. I en 

fenomenografisk studie är det vanligt att låta en annan forskare kategorisera 

informanternas svar och då bör två tredjedelar av dessa kategoriseringar överensstämma 

med ursprungsforskarens (Dimernäs, 2007). I den här studien har en annan forskare läst 

och gett respons på hur resultatet kategoriserats samt att beskrivningen av resultatet har 

förstärkts med citat från intervjuerna. Intervjuerna har även spelats in, vilket även det 

förstärker reliabiliteten 

Informanterna i undersökningen angav liknande svar på frågorna som ställdes även om 

deras upplevelser var olika. Informanterna svarade på ett konsekvent sätt på de frågor 

som ställdes. Därför kan undersökningens reliabilitet vara hög (Kvale, Brinkmann, 

2009). 

Generaliserbarhet 

Inom intervjuforskning är en vanlig kritik att det är för få personer som intervjuats för 

att några generaliseringar skall kunna dras. Ett försvar på det brukar vara, varför göra 

några generaliseringar (Kvale, Brinkmann, 2009)? Det här i en mycket liten 

undersökning, därför anses generaliserbarheten vara mycket låg. 
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Resultat  
””Det är något fel på honom” sa hon,  

förskolläraren när vi träffades första gången”. (Karin, specialpedagog) 

Resultatet nedan presenteras i förstahand i två kategorier: Specialpedagoger och sedan 

förskolepersonalen. Respektive yrkesgrupps svar har har analyserats och tolkats och 

utifrån det sorterats in i olika kategorier. Dessa kategorier återfinns under de två 

huvudrubrikerna och benämns som: Förväntningar, typ av hjälp och handledning,  

Specialpedagoger 
Alla specialpedagoger som intervjuats, arbetar inom elevhälsan, majoriteten i en 

norrländska medelstor kommun och en i en kranskommun till denna. Alla har en 

gedigen erfarenhet av jobbet som specialpedagog samt en lång och bred erfarenhet av 

förskoleverksamheten. Alla är utbildade förskollärare i grunden samt en 

specialpedadagoutbildning. De hade alla även andra vidareutbildningar som 

resurspedagog, talpedagog, grundskollärare och montessoripedagog.  

Förväntningar 

Alla specialpedagoger som deltog i undersökningen fick en fråga om förväntningar, 

vilka förväntningar de själva upplevde att förskolans personal hade på dem när de 

inledningsvis träffades. Alla tre specialpedagoger svarade relativt enhetligt på frågan. 

Specialpedagogerna uttryckte på olika sätt att en vanlig förväntan var att de skulle 

komma med en lösning. Att magiskt trolla bort problemen med sin trollstav ”Vi har 

inga trollstavar, och vi har inga ekonomiska resurser[..](Karin). 

Specialpedagogerna nämnde en rad olika förväntningar som: plocka bort barnet ur 

gruppen för att det inte ”passar in”, ändra på barnet. Samt att de ska se saker bara 

genom att observera barngruppen vid ett tillfälle. Sen hitta en lösning som får just det 

barnet att sluta med just det beteendet, eller möjligen plocka bort det ur gruppen för att 

de anser att barnet inte passar in, eller att barnet är för jobbigt. 

”Jo ibland upplever jag just det där, ändra på barnet så att det 

fungerar eller ta bort det här ifrån. Ibland får man sådana 

förväntningar, han passar inte här kan dom säga, eller vi klarar inte 

av att ha honom här.” (Karin) 

Specialpedagogerna uttrycker även att de ibland upplever att det finns förväntningar på 

dem att ordna resurspengar. Greta säger att visst kan hon säga till förskolechefen vad 

hennes bedömning är och vad hon har sett och att hennes ord eventuellt kan ha mer 

tyngd bakom sig, men att ekonomiska resurser per automatik kommer med henne är en 

missuppfattning som hon ofta får klara upp när hon kommer ut.  Samma aspekt tar 

Karin upp i sin intervju, hon säger: 

Många har den förväntan att när man söker elevhälsan söker man 

även resurs följer barn.  Det sitter personal på elevhälsan som man 

ansöker hos för att få resurs följer barn men det är inget som sker 

automatiskt för att man söker oss.” (Karin) 

Att specialpedagogerna upplevt att det finns många orealistiska förväntningar på dem 

har gjort att ansökningsdokumentet som förskolan fyller i när de ansöker om hjälp och 

stöd har omarbetats. Tidigare har där funnits en rad om just vilka förväntningar som 
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personalen har. Nu står det i stället att de ska beskriva sitt dilemma i stället för att de ska 

skriva vilka förväntningar som de har. Ordet dilemma är frekvent återkommande i alla 

intervjuer.  

Alla specialpedagoger uttrycker dock att efter det inledande samtalet, 

kartläggningssamtal, så försvinner förväntningen på dem och många och konstruktiva 

samtal efterföljer. Personalen förstår att de själva sitter inne med svaren, de behöver 

oftast bara få möjlighet att prata, bolla för att olika processer ska starta. Karin uttrycker 

särkilt hur roligt hon tycker det är att arbeta mot förskolan just för att personalen som 

hon möter där är så flexibel, duktig och ambitiös. De vill så mycket, är mottagliga för 

respons och nya idéer. De är villiga att förändra vilket hon tycker är specifikt för just 

förskolans personal. Gruppen är i fokus och utifrån den så anpassas verksamheten, det 

är inte barnen som ska anpassa sig efter den terminens planering som hon säger att hon 

ibland upplever när hon är i skolan.  

Typ av hjälp 

Det som förskolans personal oftast söker hjälp för ansåg majoriteten av 

specialpedagoger som deltog i undersökningen var fyraåriga pojkar, ofta födda sent på 

året. En specialpedagog höll inte med om att det. Hon ansåg att det tidigare varit mycket 

pojkar men att det på slutet blivit mer och mer flickor och att det nu var ungefär jämt 

fördelat.  

Karin förklarade det som att när barn är små förväntas de inte kunna så mycket, utan får 

hjälp med det mesta. När ett barn kommit upp i ungefär fyra års ålder börjar man 

förvänta sig vissa saker av dem. T.ex. om man ber dem att gå och tvätta händerna så kan 

de det. Så det är i regel här det visar sig. Pojkar som inte kan samspela. Karin är 

specialiserad på barn med autism, hon menar att det är i regel här som det börjar visa sig 

mer tydligt.  

”Det förväntas också lite granna av en fyraåring, och det är det 

som de här autistiska barnen har svårt med. Det är nog den enda 

kategorin som jag kan plocka ut. Pojkar som inte kan samspela 

med autistiska drag.” (Karin) 

Specialpedagogerna ansåg att grunderna i deras arbete var att vara en god lyssnare som 

hjälper personalen att hitta sina egna lösningar. Detta kan innebära allt från att hjälpa 

personallaget att få en samsyn, att stötta dem i kontakten med föräldrar, samordna 

diverse instanser som är inkopplade kring barnet och hjälpa alla att sträva åt samma håll 

och se till att alla får samma information. Samt att förse socialtjänsten och 

barnavårdscentralen med information kring ett barn och i vissa fall även rektor.  

Alla specialpedagoger använde sig mycket utav Petri Partanens
1
 modell och tankar 

kring handledning. De framhöll vikten av att det var personalen som skulle hitta sina 

egna lösningar och att det var av stor betydelse att lyssna och agera som ett bollplank 

för personalen. Att erbjuda dem en trygg plats att få ventilera sin tankar, farhågor och 

funderingar där inget är rätt eller fel.  

                                                           
1
 Petri Partanen är en leg.psykolog med mångårig erfarenhet från förskola och skola, och med bakgrund 

inom elevhälsa och arbete med barn och ungadom i behov av stöd. (Petri Partanen. Från vygotskij till 

lärande samtal, Bonnier, Stockholm. 2008) 
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Handledning 

Specialpedagogerna som deltagit i undersökningen säger alla att grunden för det 

specialpedagogiska arbetet för specialpedagoger är handledningen, det är utifrån 

handledningen som olika processer hos personalen startar, det är i dessa processer som 

lösningarna får sin grogrund. Det är utifrån det som det specialpedagogiska arbetet 

börjar. Alla specialpedagoger uttrycker att det är otroligt varierat vart ett ärende hamnar, 

om det tar olika oväntade vändningar och kanske mynnar ut i att det blir många samtal 

med andra instanser som socialtjänsten, barnhälsovården eller barn- och 

ungdomspsykiatrin. Ett samtal som inledningsvis ger sken av att vara ett ganska snabbt 

fall, kan visa sig vara ett fall där handledningen fortgår i flera år och det kan finnas 

motsättningar i både arbetslaget, barngruppen och ledningen.  

Karin beskrev i sin intervju att det inte alltid är i barngruppen som det kan finnas 

problem utan att det kan vara någon i personallaget som projicerar sina egna problem på 

barnen. Någon som har någon form av missbruksproblematik, mår psykiskt dåligt eller 

har andra personliga problem som den personen inte klara av att distansera sig ifrån på 

arbetet.  

”Och ibland då ser man att det inte ligger hos barnet utan det ligger 

hos dom vuxna som framkallar problemen, eller som projicerar sina 

egna problem på barnet, det förekommer ju faktiskt. Så ibland tar 

ärendet en annan vändning än  vad man hade tänkt sig. ”(Karin)  

 Men det är handledningen som är basen, essensen. I de flesta fall sker även en eller 

flera observationer beroende på specialpedagogens sätt att arbeta. Frågan, kan du lösa 

alla problem som kommer in till er genom handledning ställdes till alla 

specialpedagogerna, Karin svarade: 

”Nä, inte att jag kan lösa alla problem, men förhoppningsvis kan jag 

hjälpa personalen att lösa det, eller nå en bit på vägen. Jag har ingen 

trollstav eller lösning. Jag tror inte så mycket på mitt jobb att jag kan 

göra underverk men förhoppningsvis kan jag på sikt få just det barnet 

att må bättre.” (Karin) 

Astrid menar dock att det inte går att handleda i alla lägen. Astrid hänvisar till Petri 

Partanen och säger att han menar att det beror på vad som läggs i begreppet 

handledning, om det är vägledande samtal eller om det även kan vara att agera som 

förebild för personalen genom att deltaga i verksamheten. Astrid säger att det är i många 

fall som hon agerar som ett nätverk mellan olika instanser samverkar med 

socialtjänsten, och andra instanser för att alla kring det barnet eller familjen ska verka i 

samma riktning så att allting inte läggs på familjen som en börda utan att de i stället blir 

lyfta och hjälpta.  

Hon menar även att om hon bara handleder och utgår ifrån vad personalgruppen säger 

så får hon en relativt ensidig bild av situationen. Om hon då sedan observerar och bilden 

som personalen målat upp inte stämmer överens med vad hon ser, så uppstår en helt 

annan problematik än den som är kring barnet som hon första måste börja reda upp de 

skilda uppfattningarna. Astrid säger även att hon tror på att vara modell. ”Jag tror också 

på modell, att vara modell. Beroende på vad man har för grunder och kunskaper.” 

(Astrid)  

Att vara modell för personalen i förskolans verksamhet, det vill säga gå in och vara i 

barngruppen, delta i olika aktiviteter, ansvara för olika aktiviteter är något som även 
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Greta berör i min intervju med henne. Men Greta tar även hon liksom Karin upp 

betydelsen av handledningen och dess betydelse för arbetslaget. 

Greta säger att handledningen ibland får eget liv. Att det är den där studenten med avsatt 

tid för bara pedagogiskt prat, inget praktiskt arbete diskuteras som i förskolan ofta får ta 

överhand, som öppnar ögon och dörrar, tankar och funderingar får komma fram. Hon 

menar att hon vissa gånger bara startat ett samtal och sen får det eget liv, personalen 

börjar diskutera, fundera ge förslag, kanske till och med blir lite oense. Men resultatet 

blir ofta det att de i arbetslaget vet vad de andra tänker, en gemensam strategi och ett 

gemensamt arbetssätt formas och så lite kan det behövas ibland för att det ska vända. 

”Det är otroliga möten sådana där alla kom till tals och inget är rätt och inget är fel o 

så kommer man ofta fram till hur man ska prova göra.” (Greta)  

Greta liksom Astrid tar upp själva handledningsbegreppet och även hon hänvisar till 

Petri Partanen och menar att det beror på hur man definierar handledning, vad 

skillnaden är på samtal och handledning, och vad handledning är för just den personen. 

Ibland föds det en process hos personalen fast samtalet endast var menat som ett 

informationssamlande, ett kartläggande samtal. Greta menar att även att modella kan ses 

som handledning om man utgår från Partanen. Att specialpedagogen på så sätt ger ett 

ganska konkret stöd och föregår med gott exempel i verksamheten.  
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Personal i förskolan 
Till personalen i förskolan ställdes en rad olika frågor en del liknade de frågor som 

ställts till specialpedagogerna, men alla i samma anda. Andra frågir riktide sig enbart till 

deras verksamhet. Alla som deltog i undersökningen hade under flera perioder i sitt 

arbetsliv haft handledning med specialpedagog.  

Förväntningar 

Förväntningar som förskolans personal hade på den specialpedagogiska handledningen 

och på specialpedagogen var genomgående likartad. De hade alla initialt en förväntan, 

eller kanske snarare en förhoppning om att specialpedagogen skulle kunna ge dem 

konkreta svar på hur det skulle göra för att komma tillrätta med problemet som de sökt 

för. De uttryckte en önskan om en universallösning, eller en mall som de kunde följa 

och checka av så när det var gjort var allting löst. 

”När man får handledning av en specialpedagog, söker man ju för 

att man känner att man behöver hjälp med något som man saknar 

kunskap om eller något som man känner sig osäker på. Och det 

kan ju vara så i ett arbetslag att någon känner att dom kan eller vet 

men att någon annan känner att dom inte gör det. Man kan tycka 

olika. Det kan ju finnas olika aspekter, dels att det kommer in 

någon som är yttre, någon utomstående som man får rätta sig 

efter.” (Anna) 

En av informanterna uttryckte det som att hon varit lite besviken efter det inledande 

samtalet när hon förstod att det var genom handledning och samtal som hon och hennes 

arbetslag gemensamt, givetvis med specialpedagogens stöd, skulle hitta sina egna 

lösningar och att specialpedagogen inte kom med dem. Men så hade hon tänkt en vända 

till och känt att det nog var ganska naturligt att det var så det måste vara. Varje barn är 

unikt och kräver därför sin unika lösning och det var ju de själva som kände barnet bäst, 

det var ju de de själva som skulle förändra sitt arbetsätt. Så när hon tänkte på det så 

kändes det självklart.  

”Lite grann tänkte man kanske att jaha vad skulle det där ge då, 

men då när man började tänka efter lite då så var det ju det att det 

var ett sätt för oss att få de här nya infallsvinklarna. Vi har ju 

egentligen svaren. Det är ju svårt för en utomstående att komma in 

och observera något för att sedan säga så här och så här ska ni 

göra, utan det är ju något som vi måste tänka igenom och diskutera 

igenom för att komma till några rätta vägar att komma till i alla 

fall.” (Stina) 

En informant uttryckte behovet att få tillsammans med specialpedagogen bolla olika 

idéer för att sedan tillsammans göra en plan. Om arbetslaget sedan skulle börja spreta 

och göra olika skulle det vara det bra att ha en plan som var framarbetad med hjälp av 

specialpedagogen som hon då kunde hänvisa till. Då fanns det en uppgjord plan som de 

tillsammans kommit överens om.  

En majoritet av informanterna ville även av specialpedagogen få bekräftelse på att deras 

uppfattning av situationen var rätt, att det var rätt av dem att söka till elevhälsan. Men 

de ville även få en annan slags bekräftelse, att någon skulle se dem, se deras situation 

och bekräfta den.  ”Så att det är skönt att ha en utomstående som faktiskt också är 

specialist som faktiskt kan mer.” (Stina) 
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Några informanter uttryckte ett väldigt tydligt behov av hjälp i föräldrakontakten. Att 

specialpedagogen skulle vara ett aktivt stöd. De ansåg att specialpedagogens närvaro i 

samtal med föräldrarna gav en viss tyngd och förstärkte allvaret i situationen. De ville 

även att specialpedagogen skulle i själva samtalet ta större plats än vad han/hon gjort. 

De ville även få stöd i hur själva samtalet skulle struktureras upp. Hon kände en stor oro 

inför att komma till föräldrarna med information om deras barn och indikerade att allt 

inte stod rätt till. 

”Att man får råd kanske till och med en formulering i hur man 

startar ett samtal eller hur man ska berätta en sak utan att  göra det 

till något stort, även om det inne i en själv är en stor sak. Så vill man 

inte att föräldrarna ska få den här rädslan”. (Britta) 

Britta tyckte att specialpedagogen i just det här läget varit till stor hjälp bara genom att 

lätta på hennes och arbetslagets börda bara genom att frånta dem ansvaret av att säga 

vad det var som inte riktigt stod rätt till. Personalens uppgift var enligt 

specialpedagogen bara att se barnet här och nu i utveckling, inte ställa en neurologisk 

diagnos.  

”Vi fick lära oss att det barn man har här och nu är ett barn i 

utveckling. Vi behöver inte ha några larmklockor som säger är det här 

AHDH är det asperger eller en autism eller något annat. Vi behöver 

bara tänka på hur det är här och nu. Kommer det något sådant i 

framtiden så kommer det. Men det är inte vårt ansvar att känna att det 

här är kanske något, utan vi ska bara se barnet i nuet, men det är 

klart att vi ändå funderar, men vi behöver inte ha det ansvaret, vi 

behöver inte ringa på klockan och säga att vi har hittat ett barn med 

ADHD här.”(Britta) 

Alla informanterna ansåg att specialpedagogen var en specialiserad person som 

förväntades besitta mer kunskap än personalen i verksamheten.  

”I ett arbetslag kan ett problem vara jobbigt eller känsligt eller vad 

det kan vara. Det kan vara så att man tycker olika, det kan vara att 

någon kan och någon inte kan. Det kan vara skönt att bli handled av 

någon som, ja som ska besitta annan kompetens. Den kanske på 

något sätt blir drivande i vad som ska beslutas om hur man ska 

jobba och då kanske det inte blir lika infekterat i ett arbetslag som 

det skulle bli annars.” (Anna) 

Just bekräftelsen på att deras känsla av att det var något som inte stämde som de ville få 

bekräftat återkom under hela undersökningen i olika uttryck. Informanterna ville få ett 

expertutlåtande. Det uppstod en osäkerhet från deras sida när det inte fanns något 

konkret att ta på, bara en känsla, och helt plötsligt uppstod en osäkerhet på den egna 

kompetensen och bedömningsförmågan. 

”Självklart skulle man nästan vilja handgripligen så här, gör så här. 

Men det råd som vi fick var att när man som pedagog upplever att det 

är något som inte stämmer och att man känner att det är något som 

inte är som det ska, då brukar man som till 99 % eller var det var ha 

rätt. Och det var framförallt det vi kände, har vi rätt? Eller gör vi det 

man inte ska göra, jämför barn med andra barn.” (Britta) 
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Typ av hjälp 

En majoritet av informanterna från förskolan har sökt hjälp för ett specifikt barn i 

gruppen. Ett barn som de känt att de behöver hjälp att hjälpa. De har upplevt att de 

behöver hjälp i hur de ska agera och anpassa verksamheten för att få barnet att fungera 

bättre i gruppen. 

Alla som sökt hjälp för ett barn har sökt hjälp för en utåtagerande pojke utom en som 

sökt för en flicka som behövde stöd i den sociala interaktionen. En informant har sökt 

hjälp för gruppen eftersom det fanns flera faktorer som gjorde att det var svårt att få 

gruppen att fungera.  

Ingrid ansåg att hon och hennes arbetslag redan efter det inledande samtalet blivit hjälpt. 

Bara att få sätta sig ner med specialpedagogen och att hon satte ord på situationen som 

de upplevde hjälpte. Om övriga åtgärder skulle komma att hjälpa eller om 

handledningen skulle hjälpa kunde hon inte än uttala sig om efter som hon och hennes 

arbetslag precis var i uppstarten av den specialpedagogiska insatsen. 

Anna som hade haft handledledning en längre period kunde se att både handledningen 

och de åtgärder som specialpedagogen föreslagit hade haft betydelse för gruppen och 

för pojken som de sökt hjälp för. 

”Visst resultat, jag har sett ett resultat på gruppen, det har blivit 

lugnare. Jo men det har gett resultat för att det specifika barnet få 

känna sig bättre, men det är inte så att det har varit ett trolleritrick.” 

(Anna) 

Stina ansåg att det var svårt att utvärdera specialpedagogens insatser. Hon menade att 

det var deras egna insatser som de kommit fram till med hjälp av specialpedagogen som 

hade agerat bollplank. Hon och hennes arbetslag har på så sätt kommit fram till olika 

åtgärder samt vilken väg som kändes rätt.  

”det är ju svårt för en utomstående och komma in och observera 

något och säga så här och så här ska ni göra, utan det är ju något 

som vi måste tänka igenom och diskutera igenom för att komma till 

några rätta vägar.” (Stina) 

Stina uttrycker även att de även kände sig hjälpt bara av att få bekräftelse på att det var 

rätt att söka hjälp, att det behövdes extra stöd för att det skulle bli bra.  

I Brittas fall sökte hon och hennes arbetslag hjälp för ett barn över en längre period. De 

hade sökt hjälp för en flicka som hade ett försenat språk men som även hade svårt med 

den sociala interaktionen. Hon upplevde att hon hade fått väldigt mycket hjälp av 

specialpedagogen och tyckte att det kändes bra att det kom någon utifrån som kunde 

sätta fingret på vad det var de själva hade observerat och känt.  

Handledning 

Alla som deltog i undersökningen hade en väldigt positiv bild av den 

specialpedagogiska hjälp som de hade fått. De hade upplevt både handledningen och 

observationstillfällena som väldigt givande. Alla var intresserade av att veta hur de 

själva kunde förändra sitt arbetssätt eller bemötande för att hjälpa barnet i behov så 

mycket som möjligt. 
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Efter den första kontakten med specialpedagogen och ur ett backspegelperspektiv ansåg 

alla deltagarna att handledning från en specialpedagog var något som var mycket 

positivt. De upplevde ett stort stöd i att både få handledning samt att bli observerade. De 

var alla mycket positivt inställda till att få råd och tips i hur de kunde förändra sitt 

arbetssätt eller avdelningens miljö för att bättre hjälpa de barn som var i behov.  

”Jag tycker att det har varit skönt, bra, att någon ser en i 

verksamheten, och kan ge feedback på bra men tänk på det här, eller 

ni jobbar helt rätt men i den här situationen så tänk på det här.” 

(Ingrid) 

Två av informanterna uttryckte särskilt att de önskade att den specialpedagogiska 

handledningen skulle vara något som löpte under en längre tid. Att inledande samtal, 

kartläggning skulle ske relativt snabbt för att sedan göra upp en plan och en strategi på 

hur de kunde arbeta för att förbättra situationen och sen relativt snabbt få en uppföljning 

och fortgående handledning och stöd i situationen över en längre tidsperiod. De ville 

inte bli släppta vind för våg för snabbt utan önskade att handledningen skulle finnas där 

med jämna mellanrum under en ganska lång tidsperiod.  

”Att dom inte får klippa för fort, att dom gör en insats och sen en 

återkoppling och en uppföljning och utvärdering. Under en ganska 

lång tid som nu känner vi oss nöjd, inte bara tre gånger o så nu får 

ni klara er själva. En lång tråd och att man får feedback, typ när du 

sa så, det passade som inte, då reagerade barnet så här, vad hade 

du kunna säga i stället. Kanske inte så mycket på enskilda 

pedagoger men vi som arbetslag.” (Ingrid) 

 

Analys av resultat 

I resultatet finns det en stor enighet inom de två olika yrkesgrupperna. 

Specialpedagogerna svarar i stora drag i enlighet med varandra. De arbetar på ett 

liknande sätt, med liknande bakgrund och framförallt med ungefär liknande syn på 

deras specialpedagogiska uppdrag. Personalen i förskolan och specialpedagogerna 

svarar även i enlighet med varandra. Specialpedagogernas upplevda förväntningar av 

förskolans personal bekräftas av personalen själva. 

Alla specialpedagoger som deltog i undersökningen hade även en liknande uppfattning 

om vad det var som personalen i förskolan förväntade sig av dem när de första gången 

kom ut till förskolan för att ge stöd och hjälp. Specialpedagogerna uttryckte sig på olika 

sätt men budskapet var detsamma: att personalen önskade få en lösning på sitt problem, 

en lista med åtgärder, vissa ville till och med att specialpedagogen skulle ta bort barnet 

från gruppen eftersom det inte passade in, var för jobbigt.  

Här anser jag att det  kategoriska tankesätt (Nilholms 2007) tydligt kan utläsas. 

Personalens första tanke är att det är barnet som bär ett problem och att det är barnet 

som skall åtgärdas, eller i vissa fall är ett problem, som de önskar att specialpedagogen 

skall lösa. 

Förskolans personal som deltog i undersökningen kunde bekräfta den uppfattning som 

specialpedagogerna hade. Initialt hade de alla önskat att specialpedagogen kunde 

komma med en bra lösning, en mall eller ett svar. Men att de alla ganska omgående 

förstått det naturliga i att det var dem själva som skulle komma med lösningen. Det var 
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deras egen verksamhet, dem själva som skulle driva igenom förslagen, så det var 

nödvändigt att det var deras egna lösningar.  

Förskolans personal fick då tillsammans med specialpedagogen lära och utforska. De 

fick en vidare förståelse och ny kunskap som de kunde använda sig av i verksamheten. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det påstås att de först lärt tillsammans med en 

annan kompetent person, för att sedan kunna på egen hand praktisera det i 

verksamheten.  

Förskolans personal hade initialt ett mer kategoriskt perspektiv som övergick till 

Nilholms (2007) dilemmaperspektiv där fokus fanns på vilka förändringar som kunde 

göras i deras eget arbetssätt samt i förskolans miljö. Så även om de själva ändå ibland 

tänkte i medicinska termer, som att det fanns tecken på en eventuell diagnos, så var det 

något som kunde vänta. Däremot vill jag påstå, baserat på denna undersökning, att 

förskolans personal ständigt ställs inför olika dilemman. Då de resurser som barn i 

behov av specialpedagogiskt stöd har rätt att få inte alltid kan ges utan att något eller 

någon annan får stå tillbaka.  

En stor enighet över handledningens betydelse fanns även där. Alla tre specialpedagoger 

ansåg att det var grunden i deras arbete. En specialpedagog ansåg dock att det fanns 

många andra viktiga uppgifter som att samordna alla olika instanser kring barnet och 

familjen så att de inte kände sig nertryckta utan hjälpta och lyfta.  

Enligt det sociokulturella perspektivet är det av stor betydelse att barn ses i in helhet. 

Hur ser barnets omgivning ut, familjens situation, skyddsnät m.m.? Säljö (2000) 

använder termen kontext och menar att det är viktigt att se barnet i sin kontext och att 

det är igenom den som de lär. Befinner sig då barnet i en mindre gynnsam kontext så är 

det enligt en av specialpedagogerna som deltog i undersökningen av stor vikt att alla 

instanser som finns inkopplade på barnet hjälps åt att lyfta barmet och dess familj. Det 

är viktigt att de instanser som finns i det sociala skyddsnätet hjälper och inte ytterligare 

ökar familjens oftast redan stora börda, menar hon.  

Alla tre specialpedagoger tog upp psykologen Petri Partanen som en ledstjärna för 

handledning och använde ofta hans modell som grund vid svårare handledningsuppdrag, 

men även att vara en god lyssnare och att låta personalen själv komma med sina egna 

lösningar var ett genomgående tillvägagångssätt. Att agera bollplank och ha mer öron 

än mun togs upp vid flera intervjutillfällen. 

Alla från förskolans personal uttryckte ett starkt behov av att få bekräftelse från någon 

utifrån, någon med mer kompetens som många uttryckte det. Vissa vill bli sedda och 

bekräftade i sin situation andra ville få bekräftelse på att det var rätt det som de 

misstänkte, att det var rätt att det fanns behov av extra stöd, men många ville även få 

stöd i kontakten med föräldrarna. En skulle vilja att specialpedagogen satt med och 

deltog i samtalet med föräldrarna, andra ville ha stöd i hur de skulle formulera sig i 

samtalet med dem.  

Personalen i förskolan ansåg att de insatser som gjorts av specialpedagogen, även om 

det i slutändan var deras egna, hade hjälpt, de kände att de fått det stöd de behövde. 

Specialpedagogerna ansåg att förskolans personal var en mycket ambitiös, kompetent 

och flexibel yrkesgrupp, som nästan alltid var mottaglig för förslag och förändringar, 

som var villiga att arbeta med sig själva för att skapa bästa möjliga pedagogiska 

situation för barnet i behov av stöd. 
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Diskussion 

Förväntningar 

Enligt hypotesen i syftet i den här rapporten så fanns det ett starkt behov av snabba 

lösningar på specialpedagogiska problem i förskolan. Förskolans personal antogs vara i 

behov av en universal lösning. Efter närmare efterforskning bland specialpedagoger i 

området så bekräftas denna hypotes.  

Alla specialpedagoger som deltog i undersökningen upplevde ofta att förskolans 

personal ville att de skulle fixa problemet, ta bort barnet för att det var för jobbigt, inte 

passade in eller för att de helt enkelt inte orkade. ”Vi har inga trollstavar, och vi har inga 

ekonomiska resurser[..](Karin, Specialpedagog).” 

 Det var självklart inte fallet varje gång de kom ut och träffade arbetslag men vanligt 

förekommande. Förskolans personal önskade en mall, en checklista som kunde steg för 

steg bockas av och sen var problemet löst.  

Jo ibland upplever jag just det där, ändra på barnet så att det 

fungerar eller ta bort det här ifrån. Ibland får man sådana 

förväntningar, han passar inte här kan dom säga, eller vi klara inte 

av att ha honom här.” (Karin, specialpedagog) 

Specialpedagogernas uppfattning om behovet av en erbjudan om en lösning bekräftades 

av förskolans personal. Alla som deltog in undersökningen hade en önskan om att det 

skulle kunna finnas en lösning, att specialpedagogen hade kunnat säga, gör så här, så är 

problemet löst. Men det fanns även mer djupbottnade behov från personalens sida, ett 

behov av att bli sedd och förstådd samt ett behov av bekräftelse. Många uttryckte en 

osäkerhet över sin förmåga att hjälpa de barn som ”behöver lite mer” (Karin, 

specialpedagog).  

Enligt SOU är specialpedagogens arbetsuppgifter bland annat att ge stöd till arbetslag 

och lärare, samt att främja och utveckla samarbetet mellan arbetslaget/skolan och 

familjen för att eleven ska få så adekvat stöd som möjligt (SOU 1999:63). Szwed (2007) 

tar som tidigare nämnts upp specialpedagogens roll ur ett internationellt perspektiv och 

menar att den är svår att definiera eftersom den så nyligen tillkommit. Bladini (2004) 

hävdar dock att specialpedagogen skall bedriva ett utvecklingsarbete på tre olika nivåer, 

individ, grupp och organisation samt vara en kvalificerad samtalspartner. 

Specialpedagogerna tar i relation till den initiala förväntningen på handledning upp 

vilken kompetens de anser att det finns inom förskolan. Att de ser en vilja att ta till sig 

och prova nya tillvägagångssätt, arbeta med sig själva som redskap samt förändra 

verksamheten för att ge bästa möjliga stöd till barnet som är i behov av stöd.  

Det är en bild som förskolans personal förstärker i intervjuerna gjorda med dem. De 

lade snabbt sina förväntningar åtsidan och började jobba med det som erbjöds. En av 

informanterna uttryckte sig som att när hon tänkt ett varv till var det högst naturligt att 

det var så att det var dem själva som hade lösningarna, varje barn är en unik individ 

vilket i sig innebär att en lösning på alla problem vore omöjligt. En annan uttryckte det 

mer som ett önsketänkande, men som de själv förstod inte var realistiskt. ”Självklart 

skulle man nästa vilja handgripligen så här, gör så här.” (Britta, personal i förskolan) 
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Min tolkning av förskolepersonalens behov av att bli serverad en lösning beror på en 

önskan om att förstå barnet samt en välvilja och oro över dess framtid. Att de ville 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnet att fungera i gruppen, men även så 

att de i ett senare stadium klarar de krav som skolan och även samhället ställer. Om 

specialpedagogen då kan erbjuda personalen en snabb och enkel lösning på problemet 

släpper oron om hur det ska gå för barnet senare i livet.  

Typ av hjälp 

I Nilholms specialpedagogiska perspektiv, dilemma perspektivet, tas synen upp på var 

ett problem placeras. Vem äger problemet? I de styrdokument som finns uttrycks det så 

att barn är i behov av stöd. Alla barn som är i behov, kortvarigt eller i ett längre 

perspektiv skall få det tillgodosett. Både specialpedagoger och förskolans personal visar 

enighet i hur det här arbetet bedrivs. Problemet och lösningarna läggs hela tiden på en 

organisationsnivå, eller gruppnivå men aldrig på individnivå i den meningen att barnet 

blir problembäraren. Förskolans personal tar ständigt upp hur de själva försökte hitta 

lösningar med stöd av specialpedagogen för att hjälpa barnet på bästa sätt det vill säga 

hur miljö, grupper och pedagogik anpassades för att tillgodose behoven. 

Det mest förekommande i intervjuerna var föräldrakontakten. Det var något som kom 

upp både med specialpedagogerna men också med förskolans personal. Många av 

informanterna tog upp behovet av stöd i föräldrakontakten, både i det faktiska samtalet 

men även i hur ett samtal med föräldrarna kunde struktureras. 

En av specialpedagogerna trycker extra mycket på vikten av att hjälpa till att lyfta 

familjen som har barnet i behov av stöd. Hon anser att det blir särskilt viktigt om flera 

instanser är inkopplade i familjen. Hon anser att det är viktigt att familjen känner sig 

stärkt och lyft av den hjälp de får, och inte inspekterad och motarbetad. Sandberg och 

Ottossons (2010)  rapport bekräftar det specialpedagogen tar upp, att många föräldrar 

känner en stor frustration över brist på information  emellan olika instanser. 

Här anser jag att det skulle kunna vara specialpedagogens uppgift att samordna de olika 

instanser som kan vara inblandade och verka som en spindel i nätet och till exempel 

samordna ett möte emellan alla där sekretess lyfts och man gemensamt kan göra upp en 

plan för barnet och familjen där alla får samma information och arbetar mot samma mål. 

Detta i enlighet med vad specialpedagogen i undersökningen framhöll. 

I undersökningen framkom det även att många av informanterna från förskolan till stor 

del ville att specialpedagogen bekräftade deras farhågor om att det behövdes lite extra 

pedagogik. Att deras magkänsla stämde, att barnet de hade i gruppen var i behov av 

specialpedagogiskt stöd. En informant sa att hon var rädd att hon jämförde barnen och 

barn som var mer kompetent ett normalt barn i den åldersgruppen blev normen och på 

så vis skapade en orättvis bild av det andra barnen. Och det var framförallt det vi kände, 

har vi rätt? Eller gör vi det man inte ska göra, jämför barn med andra barn.” (Britta, 

personal i förskolan) 

 Lutz (2009) tar upp det i sin avhandling genom ett referat till Bladini som tar upp det i 

termer av en looping effekt. Hon menar att förskolans personal har olika syn på vad som 

är normal utveckling som inte baserar sig på något mätbart utan på personalens 

gemensamma uppfattning och kunskap om barns utveckling. Om barnet då inte passar 

in i den prototypen bedöms det ha specialpedagogiska behov, trots att det kanske är 

prototypen som är missvisande. 
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Andra informanter från förskolans personal ville få en annan typ av bekräftelse, att få 

bli sedd. Nästan en klapp på axeln och någon som säger jag ser er situation, jag förstår 

att det är jobbigt. Någon utifrån som har en expertkompetens. ”Så att det är skönt att ha 

en utomstående som faktiskt också är specialist som faktiskt kan mer.” (Stina, personal i 

förskolan)  

Som nämnts tidigare så tar Baldini (2004) upp just det, vilka förväntningar som finns på 

specialpedagogen från pedagoger men även från rektorer. Hon menar att det finns en 

förväntan på att specialpedagogen skall besitta en form av expertkompetens. Hon menar 

dock att en expertroll grundar sig i en systemvärld och att specialpedagoger arbetar 

inom en social värld och behöver därför kunskap från verkliga livet. På så sätt blir 

specialpedagogens expertroll dubbelbottnad och specialpedagogen ambivalent i sin 

yrkesroll.  

Handledning 

Resultatet av undersökningen visar att den specialpedagogiska handledningen är av stor 

betydelse för specialpedagogens arbete. Den är även av stor betydelse för förskolans 

personal och deras arbete med de barn som är i behov av extra stöd. Bladini (2004) fann 

i sin undersökning av det var av stor betydelse att specialpedagogerna visade respekt för 

pedagogernas kompetens samtidigt som de kunde känna en viss oro över deras förmåga.  

Jag anser mig kunna se ett liknande mönster i den här undersökningen då alla 

specialpedagoger på något sätt uttryckt en svårighet i att ibland handleda personalen då 

de sa en sak under handledning men i verksamheten agerade på ett annat sätt. 

Specialpedagogerna som ingick i undersökningen uttryckte att det var komplicerat och 

svårt att handleda i en sådan situation. Som Astrid tar upp i resultatet, att personalen 

säger en sak men det ter sig på ett annat sätt i verkligheten, och då blir det en helt annan 

problematik att reda ut än den som är kring barnet. Jag anser baserat på min erfarenhet 

att det beror på en vilja att göra, men en bristande förmåga i en för komplex situation 

där så många olika faktorer spelar in som social kontext, gruppdynamik, tidigare 

erfarenheter och arv.  

Jag anser att de specialpedagoger som deltagit i den här undersökningen lagt upp sina 

samtal på ett jämförbart sätt och som kan appliceras till Hägg och Kuoppas (2007) 

modell för handledning. Som nämns i resultatet görs ett kartläggande samtal först där 

specialpedagogen får en övergripande bild av situationen. En kartläggande fasen är 

enligt mig på många sätt i enlighet med fas 1 i Hägg och Kuoppas modell. Efter det 

kartläggande samtalet sker i vissa fall en observation av barnet eller gruppen och 

samspelet med pedagogerna samt uppföljande samtal där specialpedagogen tillsammans 

med personalen går igenom vad specialpedagogen sett samt deras egen upplevelse. Här 

bollar personalen olika tankar med specialpedagogen, specialpedagogen vägleder och 

tar upp olika spår utifrån det kartläggande samtalet samt observationen och försöker 

vidga personens synsätt.  Det här skedet skulle jag vilja påstå är i enlighet med Hägg 

och Kuoppas fas 2. När handledningsperioden (som kan bestå av en rad träffar över en 

lång eller kortare period) är klar skriver personalen med stöd av specialpedagogen en 

handlingsplan som efter en tidsbestämd period utvärderas. Fas 3 i Hägg och Kuoppas 

modell. 

Personalen i förskolan som deltog i undersökningen menade att den specialpedagogiska 

handledningen hade varit och var fortfarande av stor betydelse för dem. Den hade 

erbjudit nya perspektiv och tankar. De upplevde att både handledningen och 
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observationerna varit till stort stöd för dem i verksamheten. Enligt Bladini (2004) så är 

syftet med all typ av handledning att deltagarna får en möjlighet till lärande och 

utveckling. När handledning sker på ett yrkesmässigt plan till exempel med människor 

som arbetar inom skola, så ska den även för att en tredje part få så hög kvalitet som 

möjligt, i det här fallet förskolebarnen. 

Min slutsats av den här undersökningen är att specialpedagogens roll och 

handledningens funktion är mycket komplex. Det finns många olika aspekter som 

specialpedagogen måste ta hänsyn till i sitt arbete. Det finns inga färdiga mallar, ingen 

klar och tydlig yrkesbeskrivning, utan jobbet måste utföras där barnet och där personal 

gruppen är här och nu. Grunden till det arbetet är handledning. Det är genom att 

handleda förskolans personal som specialpedagogerna hjälper barnet, det är genom 

handledningen som de kartlägger barnets situation, pedagogiskt stöd, socialt nätverk, 

föräldrakontakten m.m. Det är genom handledningen som specialpedagogen sedan kan 

hjälpa personalen till olika instanser, olika pedagogiska insatser osv.  

Personalen i förskolan anser jag på ett plan önskar att få klara och tydliga svar och 

lösningar på de olika situationer som de hamnar i, många gånger på grund 

barngruppernas storlek och den arbetsbörda som de har, där de ibland kan tänkas inte 

orka med mer, men att de i realiteten förstår att sådana tydliga svar inte finns. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv så lär barn tillsammans av varandra, men vi kan inte 

kontrollera vad de lär, även hur icke önskvärt beteende lärs och problem skapas. Det 

säger sig självt att en del av barnen i behov av stöd har fått sitt behov skapat i den grupp 

som de befinner sig i.  

Frågan som jag slutligen ställer mig och som jag upplever är några av de dilemman som 

förskolans personal ställs inför är, hur stor plats får det individuella stödet ta i relation 

till hela gruppens behov? Hur mycket mer ska barn i behov få, för att det ska bli lika 

mycket och i relation till det, hur lite kan barn som inte är i behov få och ändå klara sig? 

Hur klarar förskolans personal att leva upp till läroplanen där allas behov skall ses och 

mötas? Bladini (2004) finner i sin undersökning att handledningen blir en form av 

reflektion, ett sätt att vidga synen på den specialpedagogiska verksamheten. Slutsatsen 

blir därav att det är med hjälp av en god samtalsledare i handledning som 

färdighetsutveckling sker, liksom medvetenhet om det egna agerandet i yrkesutövandet 

samt genom att utveckling uppstår som svaret på dessa dilemmafrågor finns. 

 

Metod diskussion 
Som nämnts i metoddelen är det av betydelse hur en kvalitativ intervju utformas och 

syftet med dess användning. Syftet med den här undersökningen var att få två olika 

yrkesgruppers uppfattning om ett fenomen. Den här typen av intervjun med en tillsynes 

friare utformning med samtalet som utgångspunkt har fyllt sitt syfte. De underliggande 

frågor som arbetats fram har blivit besvarade, samt att hypotesen som ställts har 

bekräftats.  

En nackdel med metoden har varit mängden material som framkommit. Det har varit ett 

gediget arbete att sortera materialet och bara lyfta fram det relevanta för just detta syfte 

och rapportens arbetshypotes. Det har dock varit en fördel läromässigt för den 

kommande yrkesrollen att få ta del av fältets tankar, idéer och farhågor. Under 

undersökningens gång har det även visat sig vara lärorikt för de deltagande 
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informanterna. Intervjuerna har haft en samtalsliknande form och blivit till ett 

lärotillfälle för båda parter, vilket är en av metodens kännetecken.  

Den fenomenografiska forskningsansatsen har som avsikt att undersöka människors 

olika uppfattning av omvärlden och erfarenheter av olika fenomen, som nämnts i 

metodbeskrivningen. I den här rapporten har syftet varit att studera två skilda 

yrkesgruppers uppfattning om samma fenomen, specialpedagogisk handledning. Att 

genomföra undersökningen med denna ansats gav en möjlighet att gå in på djupet och 

försöka förstå just den individuella personens uppfattning för att sedan sammanföra 

allas tankar till ett resultat. I resultatet kan de olika yrkesgruppernas uppfattningar 

skildras. 

Efter att intervjuerna var transkriberade, analyserade och efter att resultatet 

sammanställts kunde mättnad upplevas. Majoriteten av svaren från de olika 

yrkesgrupperna var i princip homogena och med största sannolikhet skulle det inte 

förändra resultatet om åtta till personer hade intervjuas. En eventuell förbättring av 

resultatets validitet hade varit om fler än en person läst och analyserat 

transkriberingarna. Resultaten hade även varit intressant att analysera med hjälp av 

ramfaktorteori då resultatet visade att många av faktorerna som påverkade förskolans 

personal berodde just på olika ramfaktorer, då hade en triangulering kunnat göras. 

 

Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka varför behovet av specialpedagogiska 

insatser ökar. Varför har förskolepersonal som deltagit känt stor stress och press i sitt 

arbete, något som även specialpedagogerna tagit upp att de upplevt hos förskolans 

personal.  

Blir varje barn sedd i de stora grupper som i dag finns på förskolorna i landet, eller är ett 

utåtagerande beteende en indikation på att barnet vill bli sett? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till specialpedagog 

Inledande frågor 

Hur länge har du varit specialpedagog? 

Vad har du för yrkes och utbildningsbakgrund? 

Hur skulle du beskriva ditt yrke? 

 Bästa? 

 Sämsta? 

 Dilemman? 

Hur upplever du dina möjligheter att göra ett bra jobb? Resurser? Tid?  

Hur tror du att andra uppfattar ditt jobb? 

Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig från: 

 Förskolans personal 

 Din chef 

 Dina kollegor 

Hur upplever du ditt uppdrag (jobb) utifrån de styrdokument som finns, lpfö, skollagen 

osv.? 

- Anser du att det är väl förankrade dokument i verksamheten? 

- Anser du att dokumenten är värklighetsförankrade? 

Handledning 

Vilken betydelse skulle du säga att handledningen har för ditt jobb? 

Hur stor av del av ditt arbete är att handleda i förhållande till andra arbetsuppgifter 

- Skulle du vilja att det var mer eller mindre? 

- Kan du ge exempel på andra arbetsuppgifter? 

Vad har du själv för relation till handledning?  

Handleder du utefter någon modell? 

Får du själv handledning? 
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Specialpedagogik 

Är du bekant med Nilholms olika perspektiv på specialpedagogik? 

 Vilket perspektiv skulle du säga att du jobbar efter? 

 Skulle vilja jobba efter? 

 Vilket perspektiv möter du ute i verksamheten? 

Vilket är det mest förekommande skälet som förskolor kontaktar er? 

Hur känner du inför det? 

Vad har du för tillgångar/möjligheter/verktyg för att hjälpa dem? 

Vad upplever du att det är de vill att du ska göra? Hur skulle de vilja att du löste deras 

problem? 

Upplever du att det finns några motsättningar i mellan vad du kan erbjuda och vad 

förskolepersonalen efterfrågar? 

Kan du ge ett exempel på ett fall där du i efterhand är mycket nöjd med 

resultatet/utgången? 

Kan du ge ett exempel på ett fall där du är mycket eller mindre missnöjd? 

Upplever du någon gång att förskolepersonalen skulle vilja är att du erbjöd dom en 

mirakellösning?  

Mirakelfrågan  

Hur skulle ditt dröm scenario se ut (jobb messigt)? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor personal i förskolan 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat i förskolans verksamhet? 

Vilken typ av utbildning har du? 

Hur skulle du beskriva ditt jobb? 

Fördelar? 

Nackdelar? 

Hur upplever du ditt jobb/uppdrag utifrån förskolans olika styrdokument? 

 Anser du att de är väl förankrade i verksamheten? 

 Anser du att dokumenten i sig är värklighetsförankrade? (går det att uppfylla?) 

Handledning 

Har du just nu handledning? (av specialpedagog) 

Har du tidigare haft handledning? (av specialpedagog) 

Hur upplever du att det är att få specialpedagogisk handledning? 

Specialpedagogik 

Hur skulle du definiera specialpedagogik? 

Vilka förväntningar hade du på specialpedagogen när ni först tog kontakt med 

elevhälsan? 

Varför tog ni kontakt? 

Stämde de åtgärder som specialpedagogen satt in på de förväntningar ni hade på dessa? 

Vilken typ av hjälp fick ni? 

Fick ni den hjälp ni önskade? 

Finns det något som du skulle vilja att specialpedagogen gjort annorlunda? 

Mirakel frågan 

Hur skulle vara ditt drömscenario sett ut? 


