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Abstract 
Preschool is a place that is continually undergoing change at a rapid pace and developing the skills

of our educators is essential for their ability to keep up with these changes. Guidance conversations

can be used as a vital tool for the educators competence development.

The purpose of this essay is to investigate how educators, special educators and preschool principals

think and reason about the use of guidance conversations in preschool.

A qualitative method has been used in the shape of interviews with educators, special educators and

preschool  principals  working  within  different  districts  of  a  medium sized  city  in  the  south  of

Sweden.

These interviews revealed that the use of guidance conversations is often controlled by specific

needs and is used when a problem arises amongst the children. There are many expectations on the

special educators role in these conversations, one of which is the role of conversation leader with

the purpose of guiding the conversation amongst involved parties and give them the tools they need

to resolve problems by themselves instead of delivering packaged solutions.

Keywords:  Competence  development,  Conversation  leader,  Guidance  conversation,  Preschool,

Problem solving, Special educator.
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1 Inledning 

Den pedagogiska verksamheten i förskolan ska anpassas till  alla barn i förskolan 

(Lpfö, 98, s.5). 

Det står även i 8 kap. 9§ i skollagen att:

barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Detta   kräver  en  flexibilitet  från  pedagogernas  sida.  I  alla  yrken  där  man  arbetar  med

människor är det avgörande för kvalitén att man som yrkesutövare är flexibel. Man måste

kunna  ändra  sig  i  takt  med  att  samhället  och  arbetsplatsens  förutsättningar  ändrar  sig,

utvecklingen  i  samhället  ställer  krav  som hela  tiden  fordrar  nytänkande  och  nya  sätt  att

använda sin kunskap (Gjems, 1997). 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande (Lpfö, 98, s.5) 

och arbetet med barnen i förskolan präglas av samhällets snabba förändringstakt. Förmågor

som att kommunicera, söka ny kunskap och att kunna samarbeta ses som viktiga kunskaper att

utveckla redan i förskolan (Lpfö 98). Just dessa förmågor räknas som betydelsefull kompetens

inom många yrken i dag. Inom förskolan ställs höga krav på dessa förmågor hos pedagogerna

då det är viktigt att kunna förmedla och ta emot information från andra personer bland andra

föräldrar, förskolechefen, kollegor med flera. Damgaard och Nørrelycke (2000) menar att de

förhållningssätt som vi är medvetna om hos oss själva har vi möjlighet att  till  viss del ta

hänsyn till i samtal med andra människor, medan det som vi inte är medvetna om kan istället

göra att man förvränger delar av samtalet. 

Var och en av oss har ett ansvar för att det vi kommunicerar ska kunna tas emot, men 

inte för hur det tas emot (Gunnarsson, 2012, s.191). 

I de handledande samtalen finns det utrymme att se på sig själv och sitt förhållningssätt vilket

leder till att vi blir bättre samtalare. 

För att kunna följa samhällets ökade krav i yrket är det viktigt att det skapas ett forum för

kompetensutveckling.  Ett  exempel  på  forum  för  kompetensutveckling  i  förskolan  är

handledande samtal.  Hammarström-Lewenhagen och Ekström (2001) har i sin studie kommit

fram till att handledning bland yrkesverksamma efterfrågas i en allt större utsträckning, detta
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hänger  enligt  författarna  ihop  med  den  allt  snabbare  förändringstakten  i  samhället.

Handledning i kompetensutvecklingssyfte är ett tämligen nytt fenomen och det kan lätt uppstå

en förvirring i mötet mellan handledaren och den grupp som ska handledas. 

Man ställer sig frågor som: Vad innebär det att handleda ett arbetslag eller en grupp 

lärare och vad betyder  det  att  handledas som ett  återkommande inslag i  skolans  

vardag? (Lenndahls Rosendahl & Rönnerman, 2003, s.17). 

Idag  är  det  mycket  skriverier  i  media  om förskolan,  detta  på  grund  av  att  det  är  stora

barngrupper och personal som är utbrända. Är pedagogerna då mottagliga för de handledande

samtalen som en pedagogisk artefakt i ett kompetensutvecklingssyfte? Kan de handledande

samtalen faktiskt användas för att få en bättre miljö för pedagoger och barn?

Hur  tänker  pedagoger,  specialpedagoger  och  förskolechefer  kring  handledande  samtal?

Används samtalen när det uppstår akuta problem i arbetslag/ barngrupp eller används det i

förebyggande syfte som kompetensutveckling? Målet med detta arbete är att ta reda på vad

det finns för tankar hos pedagogerna i förskolan, hur skulle dem vilja använda samtalen och

hur används de idag?  Jag vill  även ta reda på vad de handledande samtalen faktiskt kan

användas till och belysa det som det pedagogiska redskap som det faktiskt kan vara. 

2 Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagoger, specialpedagoger och förskolechefer tänker

kring handledande samtal i förskolan. 

Syftet kommer jag besvara utifrån följande frågeställningar:

Hur används de handledande samtalen?

Vilka förväntningar har pedagoger, specialpedagoger och förskolechefer på de handledande

samtalen?

Vilka förväntningar finns det på specialpedagogen i de handledande samtalen?
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3 Litteraturgenomgång

3.1 Begrepp

Med  ordet  pedagoger syftar  jag  till  de  som  arbetar  i  förskolan,  vilka  kan  vara  både

förskollärare och barnskötare.

Begreppet  personal förekommer  också.  Detta  syftar  på  de  som arbetar  i  förskolan,  både

förskollärare och barnskötare. 

I  mitt  arbete  förekommer  begreppen  pedagogpar och  arbetslag.  Dessa  begrepp  står  för

samma sak vilket  är  den  pedagoggrupp bestående av  två  till  fyra  pedagoger  som arbetar

tillsammans med samma barngrupp. 

Mediering  ett  centralt  begrepp  inom  det  sociokulturella  perspektivet.  Detta  beskriver  en

samverkan  mellan  människors  tänkande  och  handling  och  de  kulturella  produkterna  som

människan  har  utvecklat  och  som används  för  att  människan  ska  kunna tänka  och agera

(Jakobsson, 2012). 

Artefakter  även detta ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Detta är ett

ord för redskap som människan skapat för att exempelvis kunna förflytta oss, kommunicera,

ta emot och sprida information (Säljö, 2000). 

3.2 Specialpedagogik från förr till nu 

- För att få en förförståelse för specialpedagogiken och dess framväxt har jag valt att 

inleda litteraturgenomgången med en del kring detta. 

Redan på 1800 talet startades det upp speciell undervisning för de barn som var döva och

blinda. Detta utökades sedan till att omfatta även barn med psykisk utvecklingsstörning. 

I mitten på 1800-talet öppnades den så kallade ”avsöndringsskolan” i Göteborg för besvärliga

elever och i slutet på 1800- talet öppnades ett ”skolkarhem” i Stockholm. Tanken med sådana

inrättningar var att ta bort de barn som var hindrande och störande i den vanliga skolan. Det

fanns en normativ elevsyn, synen utgick från de barn som var ”normala” och de barn som

avvek  från  det  normala  skulle  avskiljas  till  en  anpassad  skolgång  (Maltèn,  1991).  Man
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resonerade alltså att de ”normala” barnen var tvungna att skyddas från de ”avvikande” barnen.

Under  sekelskiftet  1800  till  1900  talet  var  vetenskapen  på  frammarsch  i  samhället,  då

framförallt naturvetenskapen. Detta medförde att man ville införa mätningar av olika slag.

Inom pedagogiken fick fransmannen Henrie Binet i uppgift att skapa ett objektivt test med

syfte att förutsäga skolframgångar (Hjörne & Säljö, 2008). Att kunna hantera tester av olika

slag  blev sedan en av de främsta kunskaperna för de pedagoger som skulle undervisa de

utgallrade barnen (Maltèn, 1991). Användningen av tester spred sig över hela världen och

dessa har spelat en betydande roll under 1900-talet vad gäller synen på förutsättningar för att

delta i undervisningen (Hjörne & Säljö, 2008). 

Under 1800-talet blev de så kallade problembarnen kategoriserade utifrån begrepp som idiot,

fattig, svag, dumbom och slöfock. Under mitten på 1900-talet ändrades begreppen och nu

användes  istället  intellektuellt,  begåvnings-  och  förståndshandikappad  (Berhanu,  2011).

Termer som dessa,  vilka kategoriserar individens förmåga eller  vad som kan förväntas av

denna,  resulterade  ofta  i  självuppfyllande  profetior.  Av  någon  som  benämndes  som  till

exempel idiot förväntades förmodligen väldigt lite vad gällde den intellektuella, sociala och

kanske även den fysiska utvecklingen. Detta medförde att det satsades väldigt lite resurser på

pedagogiska och andra insatser. Dessa barn sattes istället på en institution utan utvecklande

aktiviteter vilket då medförde att de inte utvecklades (Hjörne & Säljö, 2008). 

Begreppet specialpedagogik fanns som ett område för pedagogisk forskning från 1960- talet.

Forskningen här i Sverige har studerat frågor om handikapp, olika former av skolsvårigheter

och specialundervisning (Bladini, 2004). 

Specialpedagogisk verksamhet har fått mycket kritik just eftersom det historiskt sett inneburit

ett urskiljande av barnen. Men det har funnits en positiv sida också, just genom att identifiera

olika grupper har dessa kunnat erbjudas resurser och speciella arrangemang som har ansetts

gynna dem (Nilholm, 2007). 

Den positiva  sidan  av  specialpedagogiken,  att  ge  dessa  grupper  extra  resurser  och  skapa

anpassade  situationer  för  de  barnen  har  blivit  en  utgångspunkt  för  det  kompensatoriska

perspektivet. Basen i det kompensatoriska perspektivet är just att kompensera individer för

deras problem och att det är individen som tillskrivs problemet. Det är även detta perspektiv

som till stora delar har haft och till viss del fortfarande har en dominerande position inom

specialpedagogiken (Nilholm, 2007). 
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Specialpedagogikens negativa sida, urskiljandet och definitionen av barnen som inte normala

har blivit en utgångspunkt för det kritiska perspektivet. I detta perspektivet söks orsakerna för

skolmisslyckanden  utanför  eleven.  Här  söks  efter  faktorer  som  ligger  bakom

specialpedagogiken, eftersom den i detta perspektivet inte ses som ett faktiskt svar på barns

olikheter utan som en verksamhet som pekar ut barn som mer eller mindre onormala. Tanken

inom perspektivet är  att  specialpedagogik är något som uppstår på grund av olika sociala

processer  som sociokulturellt  förtryck,  professionellas  intressen och skolans  misslyckande

vilket medför att man i det kritiska perspektivet ser  specialpedagogiken som något som skulle

kunna plockas bort bara det görs sociala förändringar  (Nilholm, 2007). 

Nilholm  (2007)  lyfter  även  ut  ett  tredje  perspektiv  på  specialpedagogik,  detta  har  fått

benämningen  dilemmaperspektivet  och  är  inte  alls  lika  välkänt  som  de  båda  andra

perspektiven. Det som lyfts fram i dilemmaperspektivet är utbildningssystemets komplexitet

och motsägelsefullhet, t.ex. att man vill ge alla elever liknande erfarenheter och kunskaper

men att man samtidigt ska anpassa sig till allas individuella förutsättningar. 

När man skiftade från speciallärarutbildningen till specialpedagogutbildningen kunde man se

en förskjutning i synen på specialpedagogisk verksamhet från ett individ- till ett miljörelaterat

perspektiv  (Bladini,  2004).  Detta  innebar  att  i  den  nya  specialpedagogutbildningen skulle

innehållet gå från direkt specialundervisning av elever till handledning och konsultation av

pedagogerna. En annan sak som lades till i den nya utbildningen var grundläggande kunskap

inom forskningsmetodik och pedagogiskt utvecklingsarbete. Koncentrationen skulle ligga på

omgivningen och inte på barnet (Sahlin, 2005). Specialpedagogen skulle arbeta på tre nivåer

individ-,  grupp-  och  organisationsnivå  (Bladini,  2004).  Även  idag  finns  det  med  i  de

nationella målen för specialpedaogexamen: 

För specialpedagogexamen ska studenten -visa förmåga att kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheterna på organisations-  

grupp- och individnivå (Umeå universitet, 2008 reviderad 2014). 

Takala och Ahls (2014) studie pekar på att specialpedagogernas och speciallärarnas roller inte

skilde sig så mycket åt. Specialpedagogernas roll bestod mest av rådgivning till pedagogerna,

observera/ testa eleverna med inlärningssvårigheter och vara en länk till ledningen på skolan.

Speciallärarna  valde  observera/testa  elever  med  inlärningssvårigheter,  vara  en  expertis

rådgivare inom läs och skriv, och ge pedagogiska råd. Det som skiljde dem mest åt var att

speciallärarna hade mer expertis inom området läs och skriv, medan specialpedagogen oftare
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intog en roll som pedagogisk rådgivare. 

 FN:s barnkonvention och UNESCO´s salamancadeklaration är två starka dokument i arbetet

för  ett  inkluderande  arbetssätt  i  skola  och  förskola,  Sverige  har  undertecknat  båda  dessa

dokument (Berhanu,  2011).  Detta återspeglar  tänket  som finns idag om en skola för alla,

vilket syns i våra styrdokument: ”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i

förskolan.  Barn som tillfälligt  eller  varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Lpfö, 98 s.5).

3.3 Handledande samtal

Varje möte mellan människor är ett möte mellan olikheter och olika perspektiv. Samtidigt

förutsätter mötet en ömsesidighet, att vi försöker skapa en gemensam tolkning av situationen

men  även  att  vi  kan  se  världen  genom  varandras  ögon  (Lundgren  &  Lökholm,  2006).

Handledningen präglas av både handledarens kulturella sammanhang och den kontext i vilket

handledningen äger rum. 

Handledning  sker  i  möten  mellan  människor  som  både  är  kulturbärande  och  

kulturskapande (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 2001 s. 79). 

Cajvert (2013) har utifrån olika definitioner och modeller grupperat handledning på följande

sätt: 

1. Handledning är en pedagogisk metod som hjälper den handledda att vidareutveckla

sin yrkeskompetens....... Handledning är ett stöd som främjar kompetensutveckling och

syftar till att utveckla ”yrkesjaget”. 

2. Handledning är en plats för reflektion och de professionellas kreativa rum......

3. Handledning är ett samverkande synsätt med en ömsesidig strävan att, via dialog, 

få syn på det ännu icke-sagda (s.18). 

Gjems (1997) menar att handledning är ett av många redskap som vi har för att ta tillvara och

utveckla kompetens. Även Hammarström-Lewenhagen (2006) menar att handledning kan ses

som en pedagogisk metod för kunskapsutveckling på olika sätt. 

Att  genomföra  handledning  i  grupp  anser  Gjems  (1997)  har  stora  fördelar  gentemot

handledning individuellt då det i gruppen kan ske ett mycket större utbyte och deltagarna kan
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lära sig mer från varandra, deltagarna kan även utmana varandras kunskapssyn. Detta pekar

även Hammarström-Lewenhagen och Ekström (2001) på då de skriver att handledning i grupp

skapar möjligheter för kollegorna att få upptäcka nya sidor hos varandra. Detta har visat sig

lett till positiva effekter för samarbetet i arbetslaget. 

Det är i interaktion och kommunikation med andra som man förstår sin situation,  

kommer överens om vad som är viktigt och kan utveckla strategier för handlande 

(Persson & Rönnerman, 2005, s.138). 

Handledningen som kompetensutveckling har sin utgångspunkt i de behov och kompetenser

som  yrkesutövarna  själva  definierar.  Handledningen  bygger  på  de  olika  deltagarnas

förutsättningar av både personlig och organisatorisk karaktär. 

Förutsättningar av personligt slag omfattar kunskaper, erfarenheter och värderingar 

som  varje  deltagare  i  handledningen  besitter.  Organisatoriska  förutsättningar  

inkluderar de ramar som styr en deltagares möjligheter till utveckling t.ex. kollegor, 

traditioner, närmiljö, målgrupp och ekonomi (Gjems, 1997 s.17). 

 I handledning gäller det att ha gott ”resesällskap” när man gör sina erfarenheter,  

eller när något nytt ska testas i en befintlig organisation. Resesällskapet kommer att 

bestå av både handledare och deltagare i en handledningsgrupp (Gjems, 1997 s.17). 

Handledningen är en process där deltagarna får använda både sitt intellekt och sina känslor för

att vidareutveckla sin kompetens, Gjems (1997) anser därför att innehållet i handledningen

ska handla om aktuella teman eller situationer som deltagarna står mitt uppe i, i sitt yrke. Det

är  följaktligen  bäst  att  om  man  i   handledningen  diskuterar  och  analyserar  utifrån  de

faktorerna som är aktuella här och nu. Detta är även Lendahls Rosendahl och Rönnerman

(2003) inne på, dessa menar att handledningen ska utgå från pedagogernas vardag och deras

erfarenheter. 

Ett viktigt kriterium för att lyckas med handledningen är att den måste bygga på frivillighet ,

handledningen får aldrig vara påtvingad utan den måste bygga på att deltagarna själva valt att

delta i  handledningen utifrån egna behov och en egen önskan att fördjupa sin kompetens

(Gjems,  1997).  Lenndahls  Rosendahl  och  Rönnerman  (2003)  påtalar  att  det  som  ska

diskuteras i handledningen ska komma från pedagogerna själva. Detta stämmer överens med

synen inom det humanistiska perspektivet där det läggs stor vikt vid att ha en positiv syn på

människan som självförverkligande (Perepiczka & Scholl, 2012). 

7



Målet  med  handledningen  är  att  deltagarna  kan  se  sig  själva  och  den  verksamheten  de

befinner sig i med en viss distans, samtidigt som de befinner sig i handlingens centrum de får

ett  helhetsperspektiv  (Gjems,  1997).  Detta  innebär  att  man  i  verksamheten  i  förskolan

använder sig av mediering.  

Handledning sägs således fokusera antingen tänkandet om den egna praktiken med en

förväntad ökad förståelse av densamma eller handlingar i praktiken som prövas och 

omprövas  för  att  leda  till  att  praktiken  förändras  och  förbättras  (Hammarström-

Lewenhagen, 2006, s.32). 

Sahlin  (2005)  har  i  sin  undersökning kommit  fram till  att  handledningssituationerna  som

ingick  i  undersökningen  dominerades  av  samtal  kring  problematiska  vardagliga

skolsituationer  och  komplicerade  lärare-elevförhållande.  Fokuset  i  samtalen  ligger  på

förtrogenhetskunskap eller akut problemlösning. 

3.4 Att växa i samtalen 

Vårt sätt att möta andra har även djupa rötter med många förgreningar i vår livshistoria, de

bemötanden vi  fått  av  andra  människor  i  tidig  barndom bildar  en  grund för  vårt  sätt  att

uppleva  omvärlden.  Även  våra  erfarenheter  av  kärlek,  omsorg,  och  vänskap  men  även

upplevelser  av  svek,  besvikelser  med  mera  kan  påverka  vårt  sätt  att  uppleva  omvärlden.

Utbildning  och  yrkeserfarenheter  är  andra  faktorer  som påverkar  oss  i  vår  utveckling  av

beteenden och förhållningssätt (Hägg & Kuoppa, 2007). 

Handledning kan leda till att man ser in i sig själv och hitta ett annat sätt att uttrycka varför

man tänker och handlar som man gör. Detta är en viktig princip i systemteoretisk handledning

där man talar om att man som professionell yrkesutövare ska börja med att förändra sig själv

för att det ska ske en förändring och utveckling i yrket (Gjems, 1997). Detta är även viktigt ur

en personlig aspekt, för att komma framåt i sin utveckling behöver man skapa sig en allmän

bild och förståelse för hur sina värderingar, behov, drivkrafter och beteenden hänger ihop.

Annars blir det svårt att gå vidare och komma framåt (Gunnarsson, 2012). 

Det ses som en av handledarens uppgifter att i  samtalet fungera som samtalsledare vilken

genom samtal och utbyte av idéer hjälper den handledda att uttrycka och använda sina egna

resurser  och  kunskaper,  för  att  finna  egna  lösningar.  Handledaren  finns  för  att  ge  den

handledda möjlighet att reflektera och problematisera kring sina tankar. Det är många gånger

8



så att handledaren i sin iver att vilja hjälpa glömmer bort de resurser som finns hos varje

individ (Cajvert, 2013). 

3.5 Specialpedagogen som samtalshandledare

Bladini (2004) menar att det saknas en precisering av handledningsbegreppet i de officiella

dokumenten  och  att  innebörden  av  det  handledande  uppdraget  är  oklart  vilket  ger

specialpedagogen relativt vida tolkningsmöjligheter för att formulera för sig själv och andra

målet med handledningen när denna handleder. Buysse och Wesley (2014) har i sin studie

upptäckt  att  professionella  inte  känner  att  de  är  tillräckligt  förberedda  för  att  kunna  ge

handledning. Detta är en bit som finns med i de nationella målen för specialpedagogexamen

att studenten ska 

-visa  fördjupad  förmåga  att  vara  en  kvalificerad  samtalspartner  och  rådgivare  i  

pedagogiska  frågor  för  kollegor,  föräldrar  och andra berörda  (Umeå universitet,  

2008 reviderad 2014). 

En förutsättning för att kunna fungera som en god samtalsledare är att ha ett reflekterande och

öppet förhållningssätt och självkännedom, som handledare är det viktigt att vara medveten om

sina ”ömma punkter” (Hägg & Kuoppa, 2007). Gjems (1997) lyfter att den som är handledare

bör i första hand ha kunskap om handledning. 

Att reflektera är en annan viktig kunskap, att efter samtalet kunna reflektera över vad som

hände under  samtalet  och fundera över hur  man själv och deltagarna reagerade (Hägg &

Kuoppa,  2007).  Även  Buysse  och  Wesley  (2014)  menar  att  man  för  att  bli  en  effektiv

handledare behöver kunna hantera komplexa sociala relationer och kommunikation, det är

även bra att ha byggt upp en erfarenhetsbas inom handledning gärna med stöttning av en

handledare. 

Ett krav på handledaren är att de ska kunna anpassa sina insatser till deltagarnas behov och ha

förmågan att sätta sig in i deltagarnas situation (Hägg & Kuoppa, 2007). Allt fler forskare är

numera överens om att det mer är handledarens personlighet än dennas teoretiska inriktning

som är avgörande för ett bra resultat vid samtal (Engqvist, 1996). 

En förutsättning för att innehållet i handledningen ska bli meningsfull är att uppbyggandet av

ett gott klimat, en god relation mellan handledaren och de som är handledda (Hammarström-
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Lewenhagen & Ekström, 2001). 

Att som handledare knyta an till de som handleds på ett empatiskt och respektfullt sätt vilket

får personerna att växa ses som viktigt inom det humanistiska perspektivet (Perepiczka &

Scholl, 2012). 

Genomförandet  av  de  professionella  samtalen  är  en  livslång  utvecklings-  och  

övningsprocess. I den processen bör vi främst:

1. Tillägna oss mer kunskap om oss själva

2. tillägna oss mer kunskap om andra människors utveckling och behov

3.  tillägna  oss  kunskap  om  samtalsförlopp  och  samtalstekniker.”  (Damgaard  &  

Nørrelycke, 2000, s.14).

Som handledare för yrkesverksamma träder man in i ett yrkeskulturellt sammanhang, det är

av största vikt att handledaren förstår och respekterar de yrkesverksammas sätt att resonera

utifrån  sin  yrkesverklighet  (Hammarström-Lewenhagen  & Ekström,  2001).  Gjems  (1997)

lyfter att den som handleder en grupp bör ha samma utbildningsbakgrund som deltagarna i

handledningsgruppen  det  optimala  är  om handledaren  har  samma  tjänsteställning.  Gjems

menar  att  då  blir  handledningen  en  inlärningsprocess  mellan  jämlikar  och  att  en  jämlik

relation  ger  de  bästa  förutsättningarna  för  att  diskutera  och  behandla  problem  från

professionsarenan. 

I  handledningssituationen är  det  en förutsättning att  deltagarna informeras  om målet  med

handledningen så att förutsättningarna från både handledare och deltagarna kan klargöras och

revideras (Gjems, 1997). Det är handledarens uppgift att ge samtalet en struktur och att skapa

ett  förtroendefullt  klimat  så  att  de  som  deltar  i  samtalet  känner  en  trygghet  i

samtalssituationen (Hägg & Kuoppa, 2007). 

Gjems (1997) har gjort en summering av vilka handledarens funktioner är:

• Att planera och ta initiativ till att bilda grupper

• Att klargöra aktuella målsättningar för gruppen 

• Att planera för samspel och utveckla gemenskap och sammanhållning i gruppen 

• att styra kommunikationen och skapa ett stödjande klimat 

• att fokusera på ömsesidighet i relationer och mellan händelser 
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• att utmana deltagarna så att sakdiskussioner kommer till stånd 

• att hålla sakdiskussionerna i nutid

• att  markera  den  kompetens  som  finns  samlad  i  gruppen  och  tona  ner  sin  egen

expertroll

• att framhäva gruppens förmåga till problemlösning 

• att knyta samman enskilda erfarenheter och dra paralleller mellan olika relationer i

syfte att utveckla helhetsperspektiv (s.116).

Att vara en god lyssnare är ett av de viktigaste kraven på en person som ska arbeta med

handledning  (Damgaard  &  Nørrelycke,  2000).  Lundgren  och  Lökholm (2006)  menar  att

samtalet endast är effektivt så länge som man orkar lyssna. 

Att lyssna innebär att 

- höra vad den andra säger 

- försöka förstå det den andra säger och kunna sätta in det i rätt sammanhang 

- få den jag lyssnar till att uppfatta att jag hört och försökt förstå” (Hägg & Kuoppa, 

2007, s.58).

En annan viktig del som man som handledare måste träna sig i är tystnaden, det är naturligt att

det uppstår tystnad i samtal med andra. Här blir kroppsspråket extra viktigt, man kan genom

kroppsspråket  visa  att  man  tålmodigt  inväntar  svaret.  En  öppen  och  avslappnad

kroppshållning skapar goda kommunikationsmöjligheter (Lundgren & Lökholm, 2006).  

Som med det mesta så ger övning färdighet, för att bli en bra samtalare behöver man samtala

ofta. Man kan även utveckla sina kunskaper genom att läsa, fundera och observera, men som i

många andra praktiska handlingar så krävs det träning (Lundgren &Lökholm, 2006). 

3.6 Teoretisk utgångspunkt

Arbetet  genomsyras  av  de  teoretiska  perspektiven  humanistiskt  perspektiv  och  det

sociokulturella  perspektivet.  I  analysen  av  mina  intervjuer  har  jag  använt  mig  av  den

hermeneutiska synen.  Detta är alla perspektiv som har en väldigt positiv människosyn och tro

att människan är kompetent och besitter mycket kunskap. Det är utifrån dessa perspektivs

tankar som jag har gått in i mina intervjuer. 
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3.6.1 Humanistiska perspektivet 

Det humanistiska perspektivet växte fram under 1960-talet då människorna började ifrågasätta

behaviorismen och psykoanalysen.  Abraham Maslow är  en av de tidiga förespråkarna för

detta perspektiv (Egidius, 2014). 

Detta är ett perspektiv med en positiv människosyn, vilket ser människan som kompetent med

förmåga att  ta  ansvar  och göra intelligenta  val  bara  vi  ges  möjlighet  att  utvecklas.  Inom

humanismen lyfts människans styrkor fram. Självförverkligande och personlig utveckling är

en stor del av det humanistiska perspektivet (Aroseus, 2013). 

Det humanistiska perspektivet har en stark tro på att varje människa besitter mycket kunskap

inom sig och att meningen med samtalen är att locka fram den. Det blir i detta perspektivet

viktigt att framhålla kommunikationens dialogiska karaktär och att den bygger på delaktighet

(Illman & Nynäs, 2005). 

Det finns inga regler som garanterar lyckad kommunikation, men inte heller några 

omöjliga kommunikationssituationer (Illman & Nynäs, 2005, s.161). 

Denna teoretiska utgångspunkt rimmar bra med mitt valda ämne då de handledande samtalen

är  någonting  som  har  möjlighet  att  lyfta  människan  och  se  människans  styrkor.  De

handledande samtalen fokuserar mycket på att pedagogen har mycket kunskap inom sig själv

och  att  det  faktiskt  är  pedagogen  själv  som  sitter  med  lösningen.  I  det  humanistiska

perspektivet  är  det  mycket  fokus på självförverkligande och personlig utveckling detta  är

något som kan uppnås i de handledande samtalen.

3.6.2 Sociokulturella perspektivet. 

Detta  perspektivet sätter gruppen i fokus och pekar på att vi tolkar och förstår omvärlden

tillsammans med människor runt omkring oss (Säljö, 2000). 

Vygotskij är en av de tidiga företrädarna för detta perspektiv och det var han som myntade

uttrycket   The  Zone  of  Proximal  Development,  den  närmaste  utvecklingszonen  eller  den

möjliga  utvecklingszonen.  Detta  begreppet  pekar  på  att  man  i  samarbete  utvecklar  nya

kompetenser  eftersom  när  man  samarbetar  krävs  att  man  bland  annat  kan  förklara,

omformulera sig och att tänka om. Att lyssna på andra människor i dessa sammanhang bidrar

till nya tankar och att vi ser på världen med nya ögon och kan gå vidare med nya tankegångar

(Jakobsson, 2012). 
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Enligt Säljö (2000) kan vi i ett sociokulturellt perspektiv inte undvika att lära oss, frågan är

istället vad vi lär oss i olika situationer. Vidare lyfter Säljö (2000) att kunskap uppstår först i

samspel  mellan människor  för att  sedan bli  en del  av den enskilda individen och dennas

tänkande eller  handlande.  Denna kunskapen kommer  sedan tillbaka  i  nya  kommunikativa

sammanhang. 

Det sociokulturella perspektivet får en given plats i mitt arbetet då arbetet på förskolor oftast

sker i arbetslag och de handledande samtalen sker i grupp tillsammans med specialpedagogen.

I de handledande samtalen är det ett givande och tagande och alla får dela med sig av sina

kunskaper för att komma fram till nya lösningar som för arbetet framåt. Eller ger ett nytt

perspektiv på en situation som har uppstått. 

En viktig del som jag tycker binder samman dessa perspektiv är att gruppen är en del av oss

men vi är också en del av gruppen. Detta visar att vi som person är minst lika viktig för

gruppen som gruppen är för oss (Aroseus, 2013). 

4 Metod 

4.1 Planering 

Jag inledde med att sätta mig in i teori kring mitt valda ämne. Det kändes viktigt att ha en

bakgrundskunskap innan jag formulerade teman för intervjuerna. Trost (2010) menar att det är

mer eller mindre självklart att den som gör undersökningen skall vara väl inläst på 

ämnesområdet och skall ha formulerat ett klart och tydligt syfte (s.71). 

Valet om vilken metod som skulle användas för att besvara mitt syfte föll sedan på kvalitativ

intervju då jag i min studie är intresserad av informanternas ståndpunkter (Bryman, 2011). 

Det humanistiska perspektivet ser människan som kompetent och som någon som besitter

mycket kunskap detta var en av anledningarna till att jag valde just intervju då jag verkligen

vill att mina informanter ska få komma till tals och kunna berätta och förklara för mig hur

dem ser på handledande samtal. 

I  det  sociokulturella  perspektivet  tänker  man att  mycket  händer  i  samarbete  när  man får

förklara  sig  och  har  möjlighet  att  omformulera  sig,  detta  ville  jag  ge  mina  informanter

möjlighet att göra. Jag såg också en personlig möjlighet att utvecklas under arbetet och att just
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lyssna på andra människor kan bidra till nya tankar. 

Utifrån den hermeneutiska synen var intervjun en chans för mig att göra en första tolkning av

svaren och sedan berätta min tolkning för min informant och sedan kunna tolka om svaret

igen. 

Studien genomfördes i en mellanstor stad i södra Sverige. 

4.2 Urval av informanter

Jag  har  valt  att  intervjua  tre  förskolechefer,  tre  specialpedagoger  och  fem  pedagoger,

pedagogerna är både förskollärare och barnskötare.  Jag har inte gjort någon skillnad på detta i

min studie. Informanterna är utvalda efter deras yrkestillhörighet då detta är det relevanta för

mitt syfte. De är valda utifrån ett målinriktat urval då dessa är relevanta för forskningsfrågor

och  syfte  (Bryman,  2011).  Informanterna  tillhör  alla  olika  upptagningsområden  inom

kommunen eftersom jag ville täcka in ett så stort geografiskt område som möjligt i min studie.

Dessa upptagningsområdena omfattade både centrala stan och landsbygden. Representanter

från både privata och kommunala förskolor finns med i arbetet. 

Anledningen  till  att  jag  valde  att  intervjua  fler  pedagoger  än  förskolechefer  och

specialpedagoger är att jag tänker att detta är den största yrkesgruppen av mina tre utvalda,

därav fler representanter därifrån. Alla informanter är slumpvis utvalda. 

När jag tillfrågade mina intervjupersoner om de ville delta gjorde jag det via mail (se bilaga 1)

då jag ville få med samma information till alla informanterna. Mailadresserna hämtade jag

från kommunens hemsida. 

Jag ville försäkra mig om att jag fick med det informerade samtycket till samtliga  (Kvale &

Brinkmann, 2009). Detta gjorde jag genom att alla fick information om studiens syfte, att det

var  frivilligt  att  delta  och  att  det  fanns  möjlighet  för  dem  att  närsomhelst  dra  sig  ur.

Informanterna blev även informerade redan i mejlet om konfidentialiteten kring intervjuerna. 

4.3 Intervjusituation

Plats och tidpunkt för intervjuerna lämnade jag till mina informanter att bestämma. Valen i

samtliga intervjuer föll på att jag kom till respektive intervjupersons arbetsplats, dock skilde
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sig tidpunkterna åt för de olika intervjuerna. Vi satt antingen på intervjupersonernas kontor

eller i ett personalrum. Det blev avskilt och lugnt under intervjun enligt Bryman (2011) ska

man säkerställa  att  intervjuerna sker  i  en lugn och ostörd miljö,  detta  för  att  kvalitén på

inspelningen inte ska störas av diverse buller och att informanten inte ska behöva oroa sig för

att någon annan kan höra vad som sägs under intervjun. 

Jag inledde intervjuerna med att  återigen gå igenom det informerade samtycket (Kvale &

Brinkmann, 2009). Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter per intervju.

Informanterna  blev  även  tillfrågade  om det  var  okej  att  jag  spelade  in  intervjuerna,  där

förklarade jag även syftet med detta och vad som skulle hända med det inspelade materialet.

Samtliga informanter samtyckte till inspelning av intervjun. 

Jag  försökte  under  intervjuerna  att  analysera  det  som  informanten  svarade  och  ställa

följdfrågor på detta för att försäkra mig om att jag verkligen hade förstått det som informanten

menade.   

4.4 Etiska regler

Jag har i mitt arbete varit noga med att följa de fyra huvudkraven som finns presenterade i

Forskningsetiska principer från vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet hanterade jag så att jag var tydlig med vad det var för typ av arbete och

vad jag hade för syfte med mitt arbete. Jag förklarade till en början i mailet jag skickade att

det var mitt examensarbete som jag skulle skriva och vilket syfte jag hade med arbetet. Mina

informanter fick innan intervjun information om vad som kommer att hända med det färdiga

arbetet. 

Samtyckeskravet alla mina informanter fick information om att det var frivilligt att delta i

intervjustudien och att de hade full rätt att när som helst avbryta intervjun eller be mig stänga

av inspelningen. Detta var något som jag påtalade flera gånger även under intervjun, första

gången de fick denna informationen var redan i informationsmailet. 

Konfidentialitetskravet, mina informanter blev informerade om att dessa i arbetet förblir helt

anonyma,  det  är  endast  jag  som  har  tillgång  till  mitt  material  och  som vet  vilka  mina

informanter är. Materialet förvaras på ett sådant sätt att det endast är jag som har tillgång till

det. Informanterna informerades även om att allt material endast sparas fram till att arbetet
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godkänts därefter förstörs allt sparat material och endast det färdiga arbetet finns kvar. Jag har

också varit noga med att inte tala om för mina informanter vilka fler som jag skulle intervjua

detta kände jag var något som lätt hade kunnat halka ur då mina informanter var nyfikna på

vilka fler jag skulle intervjua. 

Nyttjandekravet, den information som jag har fått ta del av från mina informanter används

endast i min studie. Det är inget som kommer att lånas ut eller något som jag delar med mig

av till andra.  Jag har inte heller samlat in någon privat information om mina informanter utan

endast deras ståndpunkt i relation till mitt syfte och forskningsfrågor. Detta för att  det var det

jag ansåg vara det enda som var relevant för mitt arbete.  

4.5 Intervjuguiden

Jag har använt mig av en kvalitativ semistrukturerad intervju då jag ville att mina informanter

skulle  ha  stor  frihet  att  utforma  svaren  på  sitt  sätt  (Bryman,  2011).  Under  intervjuerna

använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga 2) med en lista över relevanta teman för mitt

forskningsområde. Områdena förstärkte jag med förslag på frågor för min egen skull.  

En pilotintervju genomfördes innan jag påbörjade intervjuerna till arbetet.  Denna intervjun

genomfördes med en väninna till mig som arbetar i förskolan. Detta gjordes för att se hur väl

intervjun skulle fungera och också för att jag skulle få lite erfarenhet av metoden (Bryman,

2011). 

4.6 Utskrift

Alla intervjuer har transkriberats i sin helhet.   

4.7 Analys

Jag har här valt att använda mig av den hermeneutiska synen då denna synen passar ihop med

både det humanistiska och det sociokulturella perspektivet. Den hermeneutiska synen passar

in då den tänker att det inte finns några omöjliga kommunikationssituationer. Vidare kan man

i den hermeneutiska synen se bland annat att:

• Individerna är aldrig passiva mottagare eller sändare utan aktiva tolkande
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medsubjekt, som handlar och påverkar processen genom sin tolkning. 

• Sändare och mottagare är inte autonoma subjekt, utan deras roll formas som

en del av ett  sammanhang som utgörs av det mellanmänskliga,  det  sociala

sammanhanget och den kulturella bakgrunden tillsammans. (Illman & Nynäs,

2005, s. 84). 

Enligt  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  kan  analyserna  av  intervjuerna  vara  inbyggda  i

varierande grad i själva intervjuerna. Jag har försökt att till stor del analysera mina intervjuer

under själva intervjutillfället med hjälp av följdfrågor. Jag har i intervjun tittat på helheter och

på delar utifrån den hermeneutiska cirkeln jag har sedan frågat vidare tills dess att jag och min

informant är överens om att jag har förstått innebörden i det personen säger och tolkat denna

rätt (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Jag har använt mig av hermeneutisk tolkning där jag har

varit noga med att tolka vad mina informanter verkligen menar (Engquist, 1996). Illman och

Nynäs (2005) menar att vi aldrig är en passiv mottagare eller sändare utan att vi alltid är aktivt

tolkande medsubjekt vilka påverkar processen genom vår tolkning. Detta har jag haft med

mig under intervjuerna och analysen av intervjuerna. Vilket har gjort att jag har varit försiktig

i min tolkning när jag inte har suttit med informanten och kunnat verifiera min tolkning med

informanten. 

Detta  underlättade  sedan  mitt  slutliga  arbete  av  analyserna  av  intervjuerna  detta  stadiet

handlade mest om att sammanställa intervjuerna och se vad jag har kunnat hitta för mönster

detta gjordes med hjälp av en tematisk analys där jag har delat in det som mina informanter

berättat under relevanta teman. Dessa teman valde jag utifrån mina forskningsfrågor. Genom

att använda denna metod har jag kunnat se repetitioner i mina informanters svar, likheter och

skillnader mellan mina informanters svar samt saknad data om det är något som inte finns

med i  datainsamlingen (Bryman,  2011).  Likheterna  och repetitionerna  har  sedan legat  till

grund för min resultatpresentation

4.8 Validitet 

Validitet är ett omtalat begrepp i kvalitativ forskning. Många forskare menar att om du inte

kan mäta resultatet i siffror så kan du inte mäta validiteten. Men i andras ögon ställer man sig

istället frågan om metoden undersöker det som den är avsedd att undersöka. Jag har inget

mätbart resultat i  sifferform men jag har valt metod för att svara mot mitt syfte och mina
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frågeställningar för att öka validiteten i arbetet (Kvale & Brinkmann, 2009).   

4.9 Reliabilitet

Reliabiliteten  hänger  ihop  med  forskningsresultatens  konsistens  och  tillförlitlighet,  ofta

hamnar den i relation till frågan om ett resultat kan återskapas vid andra tider  och av andra

forskare  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  I  arbetet  har  jag  försökt  göra  min  metoddel  så

transparent som möjligt för att denna studie ska vara möjlig att replikera vid ett annat tillfälle. 

4.10 Generaliserbarhet

När det gäller generaliserbarhet kommer man till frågan om studien 

främst  är  av  lokalt  intresse  eller  om  de  kan  överföras  till  andra  

undersökningspersoner och situationer (Kvale & Brinkmann, 2009, s.280). 

För  att  öka  generaliserbarheten  i  arbetet  har  jag  valt  informanter  från  olika  delar  av

kommunen detta för att få en stor geografisk täckning. 

4.11 Metoddiskussion 

Valet av metod var relevant för min studie. Jag anser att mitt syfte och mina forskningsfrågor

inte  hade  kunnat  besvarats  med  en  annan  metod.  Jag  var  ute  efter  att  få  veta  vad  mina

informanter  tänkte.  Under  intervjuerna kunde jag nu ställa  följdfrågor  detta  hade jag inte

kunnat göra på samma sätt vid en kvantitativ metod som enkät. Det som kunde gett studien

ytterligare bredd är  om jag hade haft  möjlighet  att  vara med som observatör  på ett  antal

handledande samtal. Detta för att få ytterligare ett djupare perspektiv på ämnet. På grund av

olika omständigheter var det  inte möjligt under denna period.

Min  initiala  intention  var  att  göra  intervjuerna  i  djupled  med  en  förskolechef,  en

specialpedagog och två pedagoger från samma område. Jag ville jämföra tankarna inom ett

och samma område, för att sedan kunna jämföra tankarna mellan tre olika områden. 

På  grund av  att  det  varit  problematiskt  för  dessa  yrkeskategorier  att  frigöra  tid  från  den

ordinarie verksamheten,  gick inte detta att tillgodose. Informanterna i mitt  arbete kommer

samtliga från skilda områden istället. 
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Mina informanter har varit väldigt samarbetsvilliga med att berätta om deras tankar kring

ämnet och svarat på mina följdfrågor. Då en pilotintervju genomfördes kunde jag vara mer

avslappnad och mer inlyssnande under intervjuerna som gjordes för studien. Jag blev säkrare

och tryggare i min roll som intervjuare efterhand som studien fortlöpte detta kan ha medfört

att jag fick djupare svar från informanterna som intervjuades mot slutet. 

Själva efterarbetet med intervjuerna som att analysera dem gick relativt snabbt då mycket av

analysen redan var gjord under intervjun tillsammans med informanten. Jag har hela tiden

ställt mig frågan om jag har tolkat mina informanter rätt. Eftersom jag som intervjuare tolkar

mina informanters tolkning av verkligheten (Bryman, 2011). Då jag valde semistrukturerad

intervju, kunde jag direkt ställa frågan till mina informanter redan under intervjuerna detta

medförde att vi var överens om tolkningen som jag gjort.   

Med hjälp av intervjuguiden har jag fått fram informanternas tankar om handledande samtal

vilket var det relevanta för min studie. 

De etiska aspekterna har varit viktiga för mig i arbetet, dessa har följt mig som en röd tråd

under hela studien och funnits med i allt jag gjort.  Dessa har inte varit något problem att

förhålla  sig  till.  Mina  informanter  har  från  början  varit  informerade  utifrån  de  etiska

aspekterna. När jag sedan har skrivit mitt arbete har jag varit noggrann med att inte få med

något som skulle kunna röja mina informanter, jag har även varit noga med att arbetet har

förvarats på ett sådant sätt att ingen utom jag kommer åt informationen. Där jag upplevt att

det varit svårt att hålla på anonymiteten i arbetet är mellan mina informanter då dessa har varit

nyfikna på varandra och undrat vilka fler som är med och blir intervjuade. Detta har jag dock

inte svara på med hänvisning till anonymiteten för alla informanter. 

5 Resultat

5.1 Pedagoger

Här presenterar jag en sammanställning av samtliga pedagogers intervjuanalyser. 

5.1.1 Hur används de handledande samtalen?

Användningsområden
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Pedagogerna har olika upplevelser av hur de handledande samtalen används i verksamheten.

Den största  delen  av pedagogerna upplever  att  det  är  de själva  som får  komma fram till

lösningarna med hjälp av specialpedagog eller varandra. I några fall får pedagogerna mest tips

och idéer från specialpedagogen på hur de ska göra för att komma vidare. 

Kontinuiteten  för  samtalen  skilde  sig mellan  förskolorna.  I  en  del  förskolor  genomfördes

kontinuerliga samtal medan i andra blev det mer koncentrerade samtal när det fanns specifika

bekymmer i barngruppen.  

Innehåll 

Innehållet  i  samtalen  upplevde  pedagogerna  olika,  En  sak  var  dock  gemensamt  för  alla

pedagoger:

-  Samtalen har  mest  handlat  om barngruppen eller  om något  specifikt  barn som  

behöver mer hjälp (Pedagog 4, s.2). 

- Oftast handlar det om barn med specifika problem där vi får handledning i hur vi 

ska lösa vissa situationer (Pedagog 3, s.1)

För en pedagog innebar samtalen ett forum där denna kunde lyfta det som för stunden kändes

viktigt 

- Ämnena är helt fria i samtalen så länge det handlar om arbetet (Pedagog 1, s.1). 

I flera av förskolorna användes samtalen även som ett forum för att diskutera ämnen som

barnsyn och förhållningssätt med varandra.

Samtalen användes också för att diskutera arbetssituationen på avdelningarna och tankar kring

hur man skulle lägga upp arbetet för pedagogerna på avdelningarna, detta var främst i de

arbetslagen som var nya tillsammans från hösten 2014 

- Det är ju främst personalen som måste fungera ihop för att man ska få ihop en  

fungerande barngrupp (Pedagog 2, s.1).

Gemensamt för pedagogerna var att de upplevde samtalen som positiva och att det var en

chans att få prata kring saker som det inte fanns tid att göra när de arbetade i barngruppen. 

- Det finns ju alltid saker som man behöver bolla när man arbetar i en barngrupp  

(Pedagog 5, s.2).

Struktur
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Hur strukturen för samtalen ser ut skiljer sig en del mellan förskolorna. I övervägande delen

sker samtalen i arbetslagen eller pedagogparen tillsammans med specialpedagogen. I en av

förskolorna hade de ingen specialpedagog att tillgå utan genomförde samtalen i sina arbetslag

där de stöttade varandra. 

5.1.2 Vilka förväntningar har pedagogerna på de handledande 

samtalen?

Utvecklande 

Pedagogerna var samsynta i sina förväntningar på samtalen, 

-  Att  man  har  någon  att  bolla  med,  nån  som kan  se  det  ur  ett  annat  perspektiv

(Pedagog 3, s.2). 

Vidare så  var  pedagogerna överens  om att  de ville  lära  sig  nya  saker.  De ville  känna att

samtalen gav dem någonting. 

- Jag förväntar mig att jag ska få möjlighet att utvecklas, att jag får möjlighet att  

tillgodogöra ett behov som jag känner att jag behöver till exempel om det är något jag

saknar i min utbildning (Pedagog 5, s.3). 

Några av pedagogerna ville  titta  mer  på sig själva  i  samtalen och få  diskutera  bitar  som

yrkesroll, barnsyn, förhållningssätt med mera. 

Samtliga pedagoger förväntade sig även att få till sig tips och idéer under samtalet för att

komma vidare framåt

- Min tanke är att specialpedagogen ska vara en källa där man kan hämta kunskap 

och få feedback på det man faktiskt gör (Pedagog 5, s.3). 

5.1.3 Vilka förväntningar finns det på specialpedagogen i de 
handledande samtalen?

Samtalsledare

Samtliga pedagoger som har tillgång till en specialpedagog tänker att specialpedagogen ska

fungera som en samtalsledare. 

- Jag tycker att det är specialpedagogen som ska starta upp samtalen och ställa de 
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där inledande frågorna för att få igång tänket (Pedagog 4, s.3). 

Under samtalen är de även överens om att det är specialpedagogen som ser till så att alla

kommer till tals. 

- Att specialpedagogen håller i samtalen så att man håller sig till  ämnet och inte  

glider  över  på  nåt  annat  utan  att  man  verkligen  går  på  djupet  i  diskussionen  

(Pedagog 3, s.3). 

Enligt pedagogerna är det även specialpedagogen som förtydligar under samtalet med frågor

som ”är det så här du menar”, eller ”var det det här du ville komma till”. Specialpedagogen är

den som rundar av och avslutar samtalen. 

Trygghet

Några  av  pedagogerna  ser  det  som specialpedagogens  uppgift  att  skapa  ett  gott  klimat  i

samtalet 

- Det är specialpedagogens uppgift att bjuda in till ett sådant samtal att man känner 

att allting är godkänt att prata om, ingenting är dumt eller fel att ta upp i samtalet 

(Pedagog 1, s.3).

Pedagogerna är slutligen även överens om att de vill känna att specialpedagogen är ett stöd i

deras arbete på förskolan och kan stötta upp i olika situationer som till exempel möten med

föräldrar. 

5.2 Specialpedagoger

Här presenterar jag en sammanställning av samtliga specialpedagogers intervjuanalyser. 

5.2.1 Hur används de handledande samtalen?

Användningsområde

Specialpedagogerna är överens om att  det finns många användningsområden för samtalen,

men hur specialpedagogerna använder samtalen idag skiljer sig åt. En av specialpedagogerna

såg på samtalen såhär: 

- vi ser samtalen som en kompetensutveckling ett sätt att reflektera, komma vidare,  
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förstå sitt  uppdrag  i  arbetslaget  och  förstå  sig  själv  och  förstå  omgivningen

(Specialpedagog 1, s.1). 

Medan de andra specialpedagogerna mer använde sig av samtalen i samband med situationer

som uppstår kring enskilda barn eller kring barngruppen.

Samtliga specialpedagoger tog upp att samtalen används i utvecklande, och framåtsträvande

syfte

- det är ju alltid så att man kan ju utveckla och göra saker bättre (Specialpedagog 2, 

s.1).

Innehåll

Specialpedagogerna ser lite olika på bitar av innehållet i samtalet. En specialpedagog tänker

att samtalen används när man 

- ser en problematik där man behöver gå in och ge personalen stöd (Specialpedagog 

2, s.1). 

Medan en specialpedagog tänker att  

- syftet är inte att man har ett problem och samlas kring det. Det är inte så att jag 

kommer ut och släcker bränder utan man ser hellre till att det aldrig börjar brinna 

(Specialpedagog 1, s.1).

Struktur

En av  specialpedagogerna  kunde  ha  samtalen  enskilt  och  då  handlade  samtalen  mer  om

personen och något som denna hade reflekterat kring. Annars skedde samtalen i arbetslagen

tillsammans med specialpedagogen. 

Förberedelse

Specialpedagogerna skilde sig i  tänket kring förberedelser som pedagogerna behöver göra

inför  samtalet.  Inför  de  handledande  samtalen  med  en  specialpedagog  krävdes  ingen

förberedelse från pedagogerna utan det som först kommer upp i huvudet som handlar om

arbetet är det man diskuterar. En annan specialpedagog kunde ibland använda sig av litteratur

inför samtalen vilken pedagogerna då satte sig in i inför samtalen. En tredje tänkte att: 

-  De behöver  inte förbereda någonting om man inte har bestämt någonting inför  

samtalet som att de till exempel ska göra någon observation. Annars tycker jag att  
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man ska lyfta det  som pedagogerna har med sig och som ligger närmast just  nu  

(Specialpedagog 3, s.1). 

5.2.2 Vilka förväntningar har specialpedagogerna på de 

handledande samtalen?

Utvecklande

Förväntningarna på samtalet  från specialpedagogerna är  att  samtalet  ska vara givande för

deltagarna i samtalet. 

- Jag tänker på handledning som det låter att man tar vid handen och leder vidare 

men ger inga färdiga svar (Specialpedagog 1, s.1).  

- Handledning för mig är när båda parterna lär sig. Alltså att vi lär oss tillsammans 

(Specialpedagog 3, s.1). 

Förväntningen  från  specialpedagogerna  var  att  i  samtalen  kunna  se  en  utveckling  hos

pedagogerna och att dessa hittar nya vägar, att de får hitta sina egna tankar.

Specialpedagogerna ser samtalen som en möjlighet att kunna gå lite mer på djupet 

- Jobba lite mer med de sakerna som berör, lite mer vad vi står för innerst inne 

exempelvis (Specialpedagog 2, s.2). 

Specialpedagogerna  hade förväntningen på samtalen att  det  skulle  kunna fungera som ett

kollegialt  utvecklingsarbete  även  om  det  inte  användes  på  detta  sättet  idag  hos  alla

specialpedagoger 

- Det sker så mycket och samhället förändrar sig mycket och man ska hänga med i  

alla svängar, så tror jag nog att behovet för samtalen redan börjat öka. Det krävs ju 

att  man  utvecklar  sig  hela  tiden.  Samtalen  är  ett  bra  sätt  att  göra  det”  

(Specialpedagog 2, s.3).  

- En sak som jag tänker är ju att alla vi som sitter i samtalet lär av varandra blir ju 

som  en  kompetensutveckling  när  vi  använder  oss  av  allas  kompetenser  

(Specialpedagog 3, s.2). 
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5.2.3 Vilka förväntningar finns det på specialpedagogen i de 
handledande samtalen?

Samtalsledare

En förväntning som fanns hos samtliga specialpedagoger var att som samtalsledare kunna

hålla ett ”flow” i samtalen. De förväntade sig att de skulle kunna ställa de rätta och öppna

frågorna under samtalet. De tänker även att de ska kunna hjälpa till och fördela ordet så att

alla får komma till tals och uttrycka sig, samt att de håller sig till det samtalsämnet som de

diskuterar. 

Specialpedagogerna anser att det är viktigt i samtalet att inte ge pedagogerna färdiga svar utan

att  pedagogerna själva  får  komma fram till  lösningen de vill  inte  sitta  som undervisande

handledare.  

- Jag ger inga svar i handledningen. Jag bollar tillbaka och vill att de ska hitta svaret 

i arbetslaget istället (Specialpedagog 1, s.2). 

- Oftast är det ju så att när man börjar bolla med varandra så plötsligt bara löser sig 

problemet. Bara man får ventilera och får det ur sig (Specialpedagog 3, s.2). 

Trygghet

Samtliga  specialpedagoger  ser  det  som  viktigt  att  i  samtalet  skapa  en  trygghet  för

pedagogerna och att alla ska känna att de är lika viktiga. 

- Pedagogerna ska känna att det är tryggt att man kan få lov att säga vad man vill  

utan att andra dömer (Specialpedagog 2, s.2).

Förväntningar från pedagogerna

Specialpedagogerna upplever att förväntningarna från pedagogerna ser olika ut 

-  Jag  upplever  att  det  har  mycket  med  problemställningen  att  göra,  om det  rör  

problem kring  barn  så  förväntar  pedagogerna  sig  mer  lösningar  medan  om det  

handlar om det pedagogiska och till exempel hur man ska utveckla verksamheten så 

vill pedagogerna gärna bolla idéer (Specialpedagog 2, s.3). 

En  annan  förväntan  som  specialpedagogerna  upplevde  som  positiv,  var  att  pedagogerna

förväntade sig att  specialpedagogen faktiskt hade den kompetens den utgav sig för att ha. 
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5.3 Förskolechefer

Här presenterar jag en sammanställning av samtliga förskolechefers intervjuanalyser. 

5.3.1 Hur används de handledande samtalen?

Användningsområde

Förskolecheferna var överens om att det handledande samtalet är en del i arbetet och används

som en artefakt i problemlösning.

Förskolecheferna var även överens om att  de handledande samtalen är bra,  men samtalen

används på olika sätt i deras förskolor.  

I en av förskolorna användes handledande samtal med specialpedagog kontinuerligt,  På en

annan  förskola  användes  samtalen  inte  kontinuerligt  utan  där  lades  samtalen  in  och

prioriterades när det var tillfälliga bekymmer. 

I  en  av  förskolorna  fanns  ingen  specialpedagog  för  tillfället  så  samtalen  i  den  förskolan

skedde tillsammans med förskolechefen.

Innehåll 

En av förskolecheferna hade själv ingen del i samtalen och dess innehåll

- Jag vet inte vad de sysslar med på deras handledningssamtal, vill inte veta och ska 

inte veta heller. Detta är något som vi är väldigt tydliga i gentemot personalen, de vet 

att jag inte frågar (Förskolechef 1, s.2). 

I en av förskolorna användes handledningen både i form av att specialpedagogen kommer

med tips och idéer och även i form av att pedagogerna själv får tänka i sina egna banor. Ibland

användes det endast för att någon skulle kunna lyssna på pedagogerna när dessa behövde få

prata om det som är tungt och jobbigt och därifrån hitta en utväg. Även miljön och dess

utformning kan diskuteras i samtalen 

- Det är ju väldigt behovsstyrt kan jag säga (Förskolechef 3, s.1).

I förskolan där det för tillfället inte fanns någon specialpedagog tänkte man såhär

- Vi har diskuterat runt olika saker eller förhållningssätt. Men vi har inte handledande
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samtal idag (Förskolechef 2, s.1).

5.3.2 Vilka förväntningar har förskolecheferna på de handledande 

samtalen?

Utvecklande

Förskolecheferna är överens om att det är personalen själva som ska komma med lösningarna

- Det är först när lösningen finns i hjärta och hjärna hos pedagogerna som det går 

att överföra i verksamheten (Förskolechef 1, s.2). 

Förskolecheferna är även överens om att det är i dessa samtalen som det finns möjlighet för

pedagogerna att växa, att pedagogerna blir trygga och vågar stå för något och bli stärkt i det

för att sedan våga lyfta upp det till en diskussion

- Genom att ställa frågor,göra lite ny input för att personen ska växa i sin roll och 

mot gruppen, medarbetarna, enskilda barnet eller i ett föräldrasamtal (Förskolechef 

3, s.2).

Majoriteten av förskolecheferna tänker även på de handledande samtalen som ett forum där

det ges stort utrymme för reflektion. 

- Reflektionen är ju både bakåttittande och framåtsträvande. Det är behövligt och vi 

behöver  alla  ha  det,  det  ger  mycket  energi.  Jag  känner  att  man  kan  få  en  inre  

organisation uppe i huvudet som gör att man ser saker och ting klarare när man får 

den  möjligheten  att  få  den  stunden  för  reflektion  tillsammans  med  handledning  

(Förskolechef 2, s.2). 

Återkoppling 

Förskolechefernas  tankar  skiljer  sig  något vad  gäller  återkoppling  från  samtalen.  En  av

förskolecheferna  vill  ha  viss återkoppling  så  att  samtalen  blir  till  en  helhet  med  deras

medarbetarsamtal. En annan förskolechef vill ha återkoppling kring bitar som denna behöver

veta. Den tredje förskolechefen fick återkopplingen via pedagogerna och ville inte veta alls

vad som diskuterades i samtalet på grund av att pedagogerna skulle få möjlighet att diskutera

det de vill. 
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5.3.3 Vilka förväntningar finns det på specialpedagogen i de 
handledande samtalen?

Samtalsledare

Förskolecheferna  är  överens  om  att  specialpedagogerna  i  samtalet  ska  vara  inlyssnande

gentemot pedagogerna 

-  Personalen  kanske  säger  en  sak  verbalt  men handlar  från  ett  annat  perspektiv  

(Förskolechef 1, s.3). 

De är även överens om att specialpedagogerna ska lotsa i samtalet, inte komma med lösningar

utan få pedagogerna att själva komma fram till lösningen. 

- Specialpedagogen får försöka hitta de där nycklarna där man kan låsa upp de där 

byrålådorna med kunskap som personalen själva besitter (Förskolechef 1, s.3).  

Förskolecheferna är även överens i sina förväntningar på att specialpedagogen ska ha ett brett

seende och se möjligheterna och inte bara problemen. 

- Specialpedagogens tänk genomsyrar samtalen, det genomsyrar med dina tankar och 

frågor. (Förskolechef 3, s.3).

Trygghet

- Jag ser specialpedagogen lite som ett paraply för hon har många förskolor som hon 

jobbar med och hon är även ett gott stöd till mig (Förskolechef 3, s.3). 

Förskolecheferna  är  överens  om att  specialpedagogerna  står  med  ett  ben  i  verksamheten

samtidigt  som  de  står  med  ett  ben  hos  ledningen.  De  fungerar  både  som  ett  stöd  för

pedagogerna och som ett stöd för förskolecheferna. 

Samsyn

Förskolecheferna  kände  att  det  var  viktigt  att  de  hade  en  öppen  och  bra  dialog  med

specialpedagogen,  så  att  dessa strävar  efter  att  följa  samma linje  vad gällde  tänket  kring

barnsyn,  förhållningssätt  med  mera.  En  av  förskolecheferna  tyckte  även  att  det  var  en

förutsättning  att  specialpedagogen  hade  kunskap  om  de  mål  och  riktlinjer  som  fanns  i

området.

En förskolechef ansåg att det var väldigt viktigt med erfarenhet hos den specialpedagogen

som ska  hålla i  de handledande samtalen
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-  Jag  tror  det  är  väldigt  svårt  när  du  är  ung och ny  så  landar  man ofta  i  den  

problematiken att det blir en form av rådgivning (Förskolechef 2, s.3).  

6 Analys 

6.1 Hur används de handledande samtalen?

Användningsområde

Samtalen används på olika sätt idag, i några fall används det som en kompetensutveckling.

Pedagogerna  ses  som  inom  det  humanistiska  perspektivet,  kompetenta  och

självförverkligande de hittar själva det som behöver diskuteras. Det är i detta samarbetet som

pedagogerna har möjlighet att röra sig i den närmaste utvecklingszonen, när de själva får lyfta

det som dem känner ett behov av och att dem i samarbete utvecklar sina nya kompetenser

inom detta området. Men den vanligaste synen på samtalet är ändå att det används när det är

något  problem  som  behöver  tas  omhand.  Samtalen  används  då  som  en  artefakt  i

problemlösningen. 

En sak som de flesta ändå var överens om, var att samtalen var något positivt och att de

används i ett utvecklande och framåtsträvande syfte. Cajvert (2013) påtalar att handledningen

kan vara ett sätt att vidareutveckla ”yrkesjaget”. 

Hur ofta samtalen sker är olika, i en del verksamheter är samtalen prioriterade och inbokade

kontinuerligt  medan  i  vissa  så  bokas  dem in  efterhand  om det  uppstår  ett  problem som

behöver diskuteras. 

Innehåll

Majoriteten av samtalen handlar om barnen och barngruppen och problem där. Detta stämmer

med det resultat som Sahlin (2005) kommit fram till i sin studie, att fokuset i samtalen ligger

på  förtrogenhetskunskap  eller  problemlösning.  I  en  del  verksamheter  samtalar  man  om

verksamheten och där är det pedagogerna som styr samtalet dessa kan då lyfta vad de än

känner så länge det handlar om arbetet. Att det som ska diskuteras i samtalen kommer från

pedagogerna ser  Lenndahls Rosendahl och Rönnerman (2003) som en självklar sak. 

Pedagogerna  i  mina  intervjuer  reflekterar  över  ett  behov  av  samtal,  detta  är  en  viktig

förutsättning för att det ska bli ett bra samtal. Gjems (1997) menar att handledningen aldrig

får vara påtvingad. Den måste bygga på att deltagarna själva har valt handledningen utifrån
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egna behov och en egen önskan att utvecklas. I det humanistiska perspektivet tänker man att

människan har förmågan att ta ansvar och göra intelligenta val när vi ges möjligheten att

utvecklas. Samtalen är ett forum för utveckling. 

Struktur 

De  handledande  samtalen  sker  i  de  flesta  fallen  i  arbetslagen  tillsammans  med

specialpedagogen eller tillsammans med förskolechefen för de förskolor där det inte fanns

specialpedagog.  Enligt  det  sociokulturella  perspektivet  uppstår  kunskap  i  samspel  mellan

människor  för  att  sedan bli  en del  av  den enskilda  individen.  Kunskapen kommer  sedan

tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. Hammarström-Lewenhagen och Ekström (2001)

pekar även dem på att handledning i arbetslaget kan leda till positiva effekter för arbetslaget

det skapar möjlighet för kollegorna att upptäcka nya sidor hos varandra. 

6.2 Vilka förväntningar har pedagoger, specialpedagoger 
och förskolechefer på de handledande samtalen?

Utvecklande 

Samtliga informanter har förväntningen att samtalen ska ge pedagogerna något, att de ska få

tips och idéer och att det ska vara en chans för pedagogerna att få komma framåt. Här finns

både det humanistiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet då informanterna ser

det som en möjlighet för pedagogerna att växa samtidigt som de ser en möjlighet för dem att

komma framåt tillsammans med hjälp av varandra. 

Meningen med samtalen inom det humanistiska perspektivet är att locka fram kunskaperna

som finns  i  varje  person.  Det  är  då  viktigt  att  lyfta  fram kommunikationens  dialogiska

karaktär och att den bygger på delaktighet. Vad gäller delaktigheten och tron på människan så

ser medparten av mina informanter det som att  det är  pedagogerna själva som sitter  med

lösningarna och att samtalet blir en artefakt för att hitta kunskapen hos pedagogerna. 

Det finns en önskan från pedagogerna att få använda samtalen för att diskutera mer ämnen

som yrkesroll, barnsyn och förhållningssätt med varandra och inte använda det enbart som

problemlösning. Detta tänket fanns även hos specialpedagogerna dessa ville gärna använda

samtalen som ett kollegialt utvecklingsarbete och jobba på djupet med dessa frågorna. Bland

andra Gjems (1997) tänker att  samtalen just  är en artefakt för att  ta tillvara och utveckla

kompetens. De handledande samtalen är även ett tillfälle där deltagarna får använda både sitt
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intellekt och sina känslor just för att vidareutveckla kompetensen.  

Förskolecheferna såg samtalen som ett forum för reflektion, reflektionen såg förskolecheferna

som möjlighet för att fylla på med energi och få lite mer struktur i tillvaron. Cajvert (2013) ser

de handledande samtalen som en plats för just reflektion.

6.3 Vilka förväntningar finns det på specialpedagogen i de 
handledande samtalen?

Samtalsledare

Samtliga informanter är överens om att  det är specialpedagogens uppgift att hålla i samtalet

och fungera som samtalsledare att det är de som ser till så att alla kommer till tals och att de i

diskussionen håller sig till det ämne som är bestämt. Det är enligt Gjems (1997) handledarens

uppgift att utmana deltagarna så det uppstår sakdiskussioner. 

- Oftast är det ju så att när man börjar bolla med varandra så plötsligt bara löser sig 

problemet. Bara man får ventilera och får det ur sig (Specialpedagog 3, s.2).  

Inom det humanistiska perspektivet anser man att alla människor har mycket kunskaper inom

sig, detta var en tanke som även specialpedagogerna och förskolecheferna hade. Dessa  tänkte

i banor som att specialpedagogen ska leda samtalet och komma med frågor men inte komma

med några lösningar utan lösningarna är det pedagogerna själva som har. Det är viktigt att

som handledare vara en god lyssnare och försöka förstå vad deltagarna verkligen säger (Hägg

& Kuoppa 2007).  

Trygghet

Samtliga informanter har en förväntning på att klimatet i samtalet ska vara sådant att allt ska

vara godkänt att prata om, att det inte ska finnas några rätt eller fel och att inget är dumt. Alla

informanter var överens om att detta var specialpedagogen i rollen som samtalsledares uppgift

att skapa detta klimat. Detta var en uppgift som samtliga specialpedagoger tog på stort allvar

och såg som en av sina viktigaste uppgifter. Hägg och Kuoppa (2007) anser även de att detta

är  en  av  handledarens  viktigare  uppgifter.  Inom  det  humanistiska  perspektivet  ses

samtalsledaren som någon som på ett empatiskt och respektfullt sätt ska knyta an till de som

deltar i handledningen, detta får deltagarna att växa.  

Vidare finns tankar och önskemål om att specialpedagogen ska fungera som ett stöd både för
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pedagogerna och för ledningen,att vara som en spindel i nätet. Detta finns med i de nationella

målen för specialpedagogexamen, studenten ska: 

visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och  

analysera svårigheterna på organisations-, grupp- och individnivå (Umeå universitet 

2014). 

7  Diskussion

Används  de  handledande  samtalen  som kompetensutveckling  eller  används  de  som  akut

problemlösning? 

Jag anser att samtalen kommer att bli allt viktigare och ta allt större plats i förskolan. Detta för

att förskolan är ständigt i förändring och det krävs mycket av dem som arbetar där för att

hänga med i utvecklingen. Detta stämmer överens med det som Hammarström-Lewenhagen

och Ekström (2001) har kommit fram till i sin studie att just handledning efterfrågas i en allt

större  utsträckning vilket  hänger  samman med att  allt  större  krav  ställs  på  den enskildes

yrkeskompetens  och  kompetensutveckling.  Detta  är  även  en  bild  som  främst

specialpedagogerna i min studie hade.

Hos  alla  mina  informanter  fanns  en  vilja  för  att  använda  handledande  samtal.  Samtliga

informanter hade även relevanta tankar om hur de ville att det handledande samtalet skulle

användas som det pedagogiska verktyg som det faktiskt kan vara. Det är viktigt att få tid för

att diskutera i arbetslaget, pedagogerna i studien reflekterade över att det var en chans att få

bolla sånt som det inte fanns tid att bolla när man arbetar i en barngrupp. Kan det kanske vara

så att med hjälp av att ha kontinuerliga samtal inbokade så behöver inte pedagogerna ta tid

från  barnen  och  lösa  diverse  problem  över  huvudet  på  barnen  utan  kan  då  finnas  i

barngruppen och lämna diskussionen till samtalet. Denna tanken tycker jag Cajvert (2013)

formulerar bra 

Handledning är en plats för reflektion och de professionellas kreativa rum...(s.18)

Men hur går man vidare för att få till samtalet? Är det en brist i kommunikationen mellan

pedagoger, specialpedagoger och förskolechefer? Eller var det ett intresse och ett behov av

handledande samtal som jag väckte hos informanterna under intervjuerna? 

Förväntningarna och önskningarna kring specialpedagogen i samtalen  är höga och många,

specialpedagogen ska vara en person som kan fungera som samtalsledare, komma med ett
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utifrånperspektiv, utmana och ställa vidare frågor, men samtidigt komma med konkreta tips

och idéer för att föra arbetet framåt. Detta är bitar som finns med i de nationella målen för

specialpedagogexamen från Umeå universitet  (2008 reviderad 2014) där  man kan läsa att

studenten ska 

-visa  fördjupad  förmåga  att  vara  en  kvalificerad  samtalspartner  och  rådgivare  i  

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. 

Men hur ska man vara som person för att passa som samtalsledare? Kan vem som helst bli

detta eller är det bara vissa personligheter som passar för att vara samtalsledare? Allt fler

forskare är numera överens om att det mer är handledarens personlighet än dennas teoretiska

inriktning som är avgörande för ett bra resultat vid samtal (Engqvist, 1996). Jag tänker att

detta är något som man faktiskt kan träna upp. För att bli en bra samtalsledare behöver man

samtala ofta. Det går även att utveckla sina kunskaper genom att läsa, fundera och observera,

men som i många andra praktiska handlingar så krävs det träning (Lundgren & Lökholm,

2006). 

Jag tror även att det krävs ett stort intresse för människor och samtal samt att man har en stor

vilja att  utveckla sig själv.  Det är  även viktigt  att  man blir  medveten om vad det är  som

påverkar mig, varför gör jag som jag gör, detta håller Hägg & Kuoppa (2007) med om då

dessa skriver att en förutsättning för att kunna fungera som en god samtalsledare är att ha ett

reflekterande  och  öppet  förhållningssätt  och  självkännedom.  Enligt  det  humanistiska

perspektivet bör vi knyta an till de vi handleder på ett empatiskt och respektfullt sätt detta får

dem att växa. 

Jag  ser  handledande  samtal  som  en  stor  möjlighet  och  ett  bra  verktyg  för  pedagogisk

utveckling men vad krävs det för att låta samtalen ta större plats i förskolan idag? Jag tänker

att  detta  arbetet  kan vara en liten bidragande del  i  att  få  upp ögonen för hur samtal  kan

användas och hur det faktiskt ser ut i förskolan idag. Det kan även vara ett sätt att få igång en

dialog mellan alla berörda parter både förskolecheferna, specialpedagoger och pedagoger om

hur man vill  använda samtal  som ett  verktyg och en  kompetensutveckling  istället  för  att

använda det som akut problemlösning. Detta tycker jag ett citat från en av specialpedagogerna

belyser på ett bra sätt:

- Det är inte så att jag kommer ut och släcker bränder utan man ser hellre till att det 

aldrig börjar brinna (Specialpedagog 1, s.1). 
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I studien har jag fått ett resultat där jag har fått svar på det som jag avsåg att ta reda på. Jag

har även använt mig av en metod vilken har svarat mot mitt syfte och forskningsfrågor på ett

relevant sätt. Validiteten i arbetet anser jag därför som god. 

Förskolan är en verksamhet som är i ständig förändring, vilket medför att en annan forskare

vid ett annat tillfälle troligen fått ett annat resultat. Detta gör att jag skattar reliabiliteten i

arbetet  som relativt  låg.  Andra faktorer  som för mig sänker  reliabiliteten i  arbetet  är  den

mänskliga faktorn, en annan forskare hade antagligen använt sig av andra följdfrågor då jag

valde att inte ha färdiga följdfrågor nedskrivna. Det kan även skilja sig beroende på vilken

kommun undersökningen genomförs i då det ser olika ut i olika kommuner kring hur man

arbetar med specialpedagogen i förskolan. 

Generaliserbarheten i studien ser jag som medel då jag har använt informanter från spridda

delar av kommunen, detta gör att jag får ett resultat som går att föra över till andra personer

situationer. Dock är alla människor olika och arbetar på olika sätt vilket har en viss negativ

påverkan på generaliserbarheten. 

7.1 Vidare forskning

I denna studien har jag fokuserat på att ta reda på hur handledningssamtal ser ut i förskolan

idag. Jag upplever att flera studier (exempelvis Sahlin, 2005) inklusive min egen pekar på att

samtalen används mestadels som problemlösare. Vidare forskning på detta skulle vara att ta

reda på vad det är som gör att förskolechefer, specialpedagoger och pedagoger ser samtalen

som problemlösare och vad det skulle krävas för att ändra synen hos alla inblandade? 

Ytterligare en aspekt på vidare forskning är att göra undersökningen i djupled undersöka ett

område för sig och ta reda på vad de tänker på alla nivåer. Detta tänker jag att man kan göra i

flera områden inom kommunen, vilket man sedan kan jämföra med varandra och ta reda på

vad som ser likadant ut och vad som skiljer sig. 
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Bilaga 1 Mail till informanterna

Hej

Jag heter Veronica Djärv och läser nu min sista termin till  specialpedagog på distans mot

Umeå universitet.

Denna terminen skriver  jag mitt  slutarbete  vilket  har  syftet  att  ta  reda på hur pedagoger,

specialpedagoger och förskolechefer tänker kring handledande samtal i förskolan.

Detta  leder  mig  vidare  till  min  fråga  till  dig.  Jag  skulle  vilja  komma  i  kontakt  med

förskolechefer, specialpedagoger och pedagoger som jag kan intervju till mitt arbete.

Intervjuerna tar ca 45 minuter och alla informanter är helt anonyma i mitt arbete. 

Du som informant har också möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Allt material som

samlas in förstörs när mitt arbete är godkänt. 

 

Hoppas att detta är något du vill ställa upp på.

Vänliga hälsningar Veronica 

Jag nås via mail eller på telefon: ********
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Pedagoger

*Tankar kring handledande samtal

*Syfte

*Användningsområde 

*Innehåll

*Förväntningar  

*Specialpedagogens roll

Förslag på frågor: 

Vad tänker du när jag säger handledande samtal?

Kring vad har ni handledande samtal? /Syftet med de handledande samtalen?

När använder ni er av handledande samtal?

Vad har du för förväntningar på de handledande samtalen?

Vad tänker du att samtalen skulle kunna innehålla?

Vad har du för förväntningar på specialpedagogen i de handledande samtalen?

Specialpedagoger

*Tankar kring handledande samtal

*Syfte 

*Användningsområde

*Innehåll

*Förväntningar 

*Din roll
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Förslag på frågor 

Vad tänker du när jag säger handledande samtal?

Kring vad? / Syftet med samtalen?

När använder du dig av handledande samtal?

Vad har du för förväntningar på de handledande samtalen? 

Vad har du för förväntningar på pedagogerna inför samtalet?

Vad tänker du att pedagogerna har för förväntningar på dig? 

Förskolechefer

Tankar kring handledande samtal

Syfte 

Användningsområde

Förväntningar på specialpedagogen i de handledande samtalen 

Din roll

Specialpedagogens roll

Förväntningar på dig 

Förslag på frågor

Hur tänker du kring specialpedagogens roll? 

Vad tänker du när jag säger handledande samtal? 

Vad har du för förväntningar på specialpedagogen och de handledande samtalen?

Vad har du för bild av hur det används i dina förskolor? /Syftet med samtalen 

Hur tänker du kring din roll i de handledande samtalen?

Vad tänker du att specialpedagog har för förväntningar på dig?
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