
                                                                                                          
 

                                           

”Att mota Olle i grind” 
– Pedagogers upplevelse av handledning och vilka 

konsekvenser den har för barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. 

 
 
 

Pernilla Unevik och Helena Vik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för Individ, omvärld och lärande 

Examensarbete 15 hp 
Specialpedagogik 
Specialpedagogiska programmet (61–90hp) 
Höstterminen 2007 
Examinator: Åsa Murray 
Handledare: Inger Heimdahl 

 
 



Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka pedagogers upplevelser av 
specialpedagogers handledning och vilka konsekvenser den ger barn och pedagoger i förskolan. 
Fokus för studien är specialpedagogens handledningssamtal med pedagoger i förskolan. 
Intresset riktas mot handledning som en förebyggande åtgärd för barn i behov av särskilt stöd.  

Arbetet ger en övergripande bild av tidigare forskning kring handledning. Med hjälp av 
intervjuer ville vi undersöka av vilka anledningar, vilka förväntningar och vad konsekvenserna 
av den pedagogiska handledningen blev enligt pedagogerna själva. 

Resultaten från vår studie visar på att anledningarna till varför pedagogerna söker handledning 
av en specialpedagog var på grund av ett barns avvikande beteende som visade sig i samspelet. 
En annan anledning är att ge stöd till pedagogen eftersom de ofta känner en osäkerhet hur de ska 
hantera situationer som uppstår kring barnet med ”det avvikande beteendet”. 

De förväntningar pedagogerna hade på handledningen var att få bekräftelse för att de ska orka 
gå vidare och en bedömning av barnet av en person med högre kompetens som när 
specialpedagogen observerade barnet. Behovet av råd och tips var stort, man ville hitta de rätta 
verktygen för att bemöta barnet på bästa sätt.  

Det som vi hade mest i fokus i studien är de förändringar som skedde som en konsekvens av 
handledningen. Det visar på att pedagogerna fick bekräftelse, stöd, råd och tips som de även 
hade förväntat sig. Vad som även framkommer är deras egen kompetensutveckling där de 
genom ett ändrat förhållningssätt kan ändra barnets sammanhang till det bättre. Våra 
respondenter anser att behovet av handledning är stort men att den vanligen sker i form av 
akututryckningar, det vill säga när man inte orkar mer eller vet hur man ska gå till väga. Trots 
detta kunde vi se att akututryckningar kunde fylla sin funktion eftersom det hade ett värde i sig 
och ledde till förändring för både barnen och pedagogerna. Vår hypotes att man använder 
specialpedagogens handledning som en tidig insats för barn i behov av särskilt stöd sprack 
således till viss del. Det tycker vi är beklagligt då vi menar att om den reflekterande 
handledningen förekom i större utsträckning skulle det kunna leda till färre akututryckningar.  

Nyckelord 

Specialpedagogisk handledning, förebyggande stöd, barn i behov av särskilt stöd i förskola. 

 



Förord 
Vi vill först och främst tacka de pedagoger som tog sig tid att bli intervjuade och villigt delgav 
oss sina erfarenheter och tankar, utan Er hade denna studie inte varit möjlig. 

 

Ett stort tack till vår handledare Inger Heimdahl som genom sin professionella vägledning 
kommit med konstruktiv kritik och med kloka råd hjälpt oss att föra arbetet framåt.  

 

Till sist vill vi tacka våra familjer, tack alla barnen för att Ni stått ut med ibland lite frånvarande 
mammor som bara måste skriva klart! Tack Per och Micke för Era brandkårsutryckningar när 
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1 Inledning 

En av specialpedagogens uppgifter kan vara att utgöra ”en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor för föräldrar samt för kollegor och andra berörda yrkesutövare”, enligt 
examensordningen (SFS 2001:23 s. 39). En viktig uppgift för specialpedagoger är att ge stöd till 
pedagoger i form av handledning. En av avsikterna med samtalen är att erbjuda stöd för pedagogerna 
och genom det bidra till förändring av elevers situation. En annan anledning är att via samtal bidra till 
en förändring av pedagogernas sätt att tänka och handla, deras förhållningssätt och bemötande. 
Samtalen handlar mycket om förändring och processarbete. Ahlberg (2001) beskriver att 
specialpedagogens viktiga uppgift blir att få pedagogerna att se olikheterna som en tillgång och inte 
som ett hinder utan istället ifrågasätta existerande mönster. Det gäller att hitta strategier och metoder 
att utveckla pedagogisk mångfald genom tidiga insatser. Det är viktigt att samtala och samarbeta, barn 
i behov av särskilt stöd är ett gemensamt ansvar. Viktiga bitar i ovanstående blir således bland annat 
pedagogisk handledning.  

 

I vår yrkesverksamma bakgrund som förskollärare i förskolan har vi upplevt det som en tillgång att få 
handledning av en specialpedagog i situationer då man behövt stöd i att hantera oro och funderingar 
kring enskilda barn och grupper. Vi har också erfarenhet av handledningens betydelse då det gäller att 
förebygga svårigheter. Det vill säga, genom tidiga insatser kan man ”mota Olle i grind”. Detta har 
medfört att vår nyfikenhet kring handledning stärkts och ställer oss frågan hur det ser ut på den 
pedagogiska verklighetsarenan. Upplever pedagogerna i förskolan handledningen som en tillgång och 
vad är det i sådana fall som gör att det sker en förändring? Utifrån detta ansåg vi att det skulle vara 
intressant att undersöka pedagogernas upplevelser av handledning och dess konsekvenser i 
verksamheten. I vilken mån använder man specialpedagogens handledning som en tidig insats för barn 
i behov av särskilt stöd i stället för akut uttryckning?  

 

Vårt intresse för vad som sker i möten mellan människor, hur vi påverkas och påverkar andra och hur 
vi tolkar det som sker omkring oss har varit drivkraften i vår undersökning.  
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2 Problem och syfte 

I handledningssamtal ingår handledare och den handledda men i föreliggande studie studeras 
handledning ur den handleddas perspektiv. Fokus för denna studie är specialpedagogernas 
handledningssamtal med pedagoger i förskolan.  

2.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka pedagogers upplevelser av specialpedagogers handledning och vilka 
konsekvenser den ger för barn och pedagoger i förskolan. Studien kommer även att belysa ifall 
handledning används som en förebyggande åtgärd för barn i behov av särskilt stöd. 

2.2 Frågeställningar 
Av vilken anledning sökte pedagogerna handledning av en specialpedagog? 

Vilka förväntningar hade pedagogerna på specialpedagogernas handledningssamtal? 

Vilka förändringar blev det för barn i behov av särskilt stöd och pedagoger, som en konsekvens av 
specialpedagogens handledningssamtal? 

 

3 Litteraturgenomgång och tidigare 
forskning 

Nedan följer en sammanställning av relevant litteratur för vår studie. Vi börjar med att definiera hur vi 
i vår studie ser på ”barn i behov av särskilt stöd”. Därefter beskriver vi aktuell litteratur och forskning 
kring handledning.  

3.1 Barn i behov av särskilt stöd 
I barnstugeutredningen 1968 används begreppen barn med särskilda behov och barn med behov av 
särskilt stöd. I skollagen 1999 förändras definitionen och blir elever i behov av särskilt stöd.  Med 
denna definition flyttas fokus från individen till att gälla omgivningen kring individen och således kan 
stödet ses som tillfälligt, övergående och ske under olika omständigheter (Skolverket, 2005). 

Elever i behov av särskilt stöd är inte en tydligt avgränsad grupp utan de flesta elever har någon gång 

under sin skoltid behov av extra stöd. Behoven är därför lika många och varierande som det finns 

elever (Skolverket, 2005 s. 12). 
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När vi fortsättningsvis i vår studie använder begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” menar vi barn 
som av olika anledningar tillfälligt kan behöva stöd. 

Skolverkets nationella utvärdering av förskolan från 2004 ”Förskola i brytningstid” är den första 
utvärderingen efter reformen 1998 då förskolan fick en läroplan och blev det första steget i det 
samlade utbildningssystemet för barn och ungdom. Rapporten beskriver hur man efter reformen lyft 
fram tre viktiga aspekter där perspektivförskjutningar ägt rum och som myndigheten ser som 
problematiska och därmed bör se över. En av dessa aspekter är att man alltmer fokuserar på barnens 
individuella utveckling. De individuella utvecklingsplanerna där man observerar, dokumenterar och 
kartlägger enskilda barns utveckling har blivit allt vanligare. Övergången till utbildningssystemet 
tycks ha varit en startpunkt för ett sådant arbete, trots att förskolans läroplan inte anger krav på 
individuella planer. Istället har man av tradition i förskolan fokuserat på vilka förutsättningar 
verksamheten ger vad gäller barns allsidiga utveckling. En konsekvens kan bli att 
”normalitetsspannet” krymper och att fler barn hamnar utanför och betraktas som i behov av särskilt 
stöd. En ökad individualisering kan ha goda effekter om enskilda barns behov, förutsättningar och 
intressen tillvaratas och att personalen använder denna kunskap för att anpassa verksamheten till att 
barn är olika. Men samtidigt finns det också en risk att utvecklingsplanerna (eller andra former av 
kartläggningar), trots att intentionerna från början varit något annat, i praktiken mer kommer att 

fokusera barnens brister och blir ett instrument för normalisering, där det enskilda barnet bedöms 
utifrån vad man förväntar sig att barn i allmänhet ska kunna vid en viss ålder. Här är det värt att 
uppmärksamma det glapp som uppstår mellan en allt större andel barn i behov av stöd och otillräckliga 
resurser. 

Att upptäcka barns behov av stöd i tidig ålder är angeläget, men i många kommuner anses resurserna 

för barn i behov av särskilt stöd som otillräckliga ( Skolverket 2004, Rapport 239 s.182). 

3.2 Handledning 
Under denna rubrik beskriver vi olika aspekter av handledning som är relevant i förhållande till vår 
studie. Följande rubriker behandlas: Specialpedagogens handledningsuppdrag, handledning, 
specialpedagogisk handledning, grupphandledning, rådgivning, konsultation, förväntningar på 
handledning, konsekvenser av handledning. 

3.2.1 Specialpedagogens handledningsuppdrag 

Enligt Utbildningsplanen för specialpedagogexamen (2001) kan man läsa följande kring vad 
som förväntas av specialpedagogen. Ett av de målen är att kunna: 

 

- identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i 

undervisnings- och lärandemiljöer (s.3). 

 

Enligt Läroplanen för förskolan (1998) är det förskolans uppdrag att se till att alla barn får det stöd de 
behöver med hänsyn till sina behov och förutsättningar. Ett sätt att nå upp till detta kan vara att få 
handledning av specialpedagog och på så sätt få stöd i specialpedagogiska frågor. I de officiella 
dokumenten under 1990 - talet har formuleringarna kring specialpedagogens handledande funktion 
varierat.  
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Bladini (2004) beskriver specialpedagogens handledande funktion och hänvisar till läs- och 
skrivkomittens slutbetänkande SOU 1997:108  Att lämna skolan med rak rygg, där man kan läsa 
följande om vad den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen ska ge: 

-handledande, vägledande, rådgivande och konsultativa arbetsuppgifter i pedagogiska frågor  

(SOU 1997:108, s. 58). 

Två år senare i Lärarutbildningskommittens förslag återfinns en delvis annorlunda formulering av den 
handledande funktionen, där beskrivs att specialpedagogen ska: 

  -utgöra en kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kolleger, elever,  föräldrar i pedagogiska frågor 

(SOU, 1999:63, s.208).  

Således har specialpedagogens handledande funktion ändrats från handledning till kvalificerat 
samtalspartnerskap. För övrigt saknas en precisering av begreppet kvalificerad samtalspartner och det 
handledande uppdraget blir oklart. Bladini menar att det är upp till specialpedagogen att formulera för 
sig själv och andra vad hon gör och förväntas göra när hon handleder. 

Även Sahlin (2004) visar på en oklarhet kring handledningens funktion då utbildningen ändrades där 
begreppet handledning gått från pedagogisk handledning till kvalificerade samtal och där tolkningen 
av innebörden av det senare ligger på varje lärarhögskola och specialpedagog. Hon pekar också på 
handledningsbegreppets komplexitet och refererar till Emsheimer där han beskriver handledning som 
ett paraplybegrepp där begreppet ytterst är beroende av sammanhanget, vad den skall leda till i den 
handleddes praktik och vilka mål den är tänkt att leda till i den praktik där den förekommer. Begreppet 
är också förenat med själva handledningssituationen, vad handledaren och den handledde gör med 
handledningssituationen.  

Vår erfarenhet är att man i förskolans verksamhet ofta likställer ”handleda” med att vara en 
kvalificerad samtalspartner. Vi väljer därför fortsättningsvis i vår studie att benämna den kvalificerade 
samtalspartnern för handledare. Med handledare avser vi den person som leder ett återkommande 
reflekterande samtal med en grupp.  

 

3.2.2 Handledning och specialpedagogisk handledning 

Hammarström-Lewenhagen (2006) menar att pedagogisk handledning står för att det är en 
handledning som vänder sig till yrkesverksamma inom pedagogiska verksamheter och att de frågor 
som behandlas i handledningen är av pedagogisk art, inte av exempelvis personalproblem. Om så är 
fallet blir specialpedagogisk handledning densamma som allmän handledning, men de frågor som 
behandlas är av specialpedagogisk art. Vi kommer således fortsättningsvis i vår studie benämna 
specialpedagogisk handledning som handledning eller handledning som syftar till frågor av 
specialpedagogisk art. Med denna handledning avser vi ett reflekterande samtal som regelbundet 
återkommer med en grupp där en leder samtalet. 

Sahlin (2004) menar att specialpedagogen med hjälp av handledning kan förbättra situationen för barn 
i behov av särskilt stöd, dels genom att samordna olika funktionärers insatser och dels att lyfta fram 
det omedvetna och göra det medvetet för den handledde. Skillnaden mellan ”vanlig” handledning och 
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pedagogisk handledning är att den sistnämnda är mer rådgivande och anpassad till den konkreta 
situationen som den handledde befinner sig i.  

Det är viktigt att den som handleder också genom observationer bildar sig en uppfattning om barnet, 
medan andra anser att det är pedagogernas bild av barnet som är den rätta. Wächter (2001) menar att 
beroende på vad man själv har för utgångspunkt så är det möjligen lätt att ta parti för den ena eller 
andra bilden. Han menar att bägge bilderna är sanna eftersom de är båda konstruktioner utifrån olika 
perspektiv. Personalens bild är deras uppfattning som beskriver hur de uppfattar barnet. Det är 
samtidigt en berättelse om de själva, hur de uppfattar och förstår barnet. Ifall man byter perspektiv och 
försöker se samma berättelse utifrån barnets perspektiv, hur barnet upplever situationen så framträder 
en lite annorlunda bild menar han. Vidare menar han att problemet inte är barnet, som personalen tror, 
utan att de tror att de vet. Om personalen skulle komplettera sin bild med handledarens skulle de 
kanske leda till att de såg nya möjligheter, men de skulle ändå inte nå fram till barnet. Problemet 
menar han uppstår för att de inte sett eller förstått vad de själva har sett. Detta blir således 
handledarens viktigaste uppdrag. När en personalgrupp ”kör fast” och tycker att man har prövat allt 
kring ett visst problem kan det vara bra att ta hjälp utifrån, till exempel av en specialpedagog som 
skulle kunna arbeta konsultativt. 

Bladini (2004) beskriver att de handledande samtalen förs utifrån antingen pedagogernas beskrivna 
svårigheter kring barn eller utifrån svårigheter kring barn som handledaren observerat. Det vanligaste 
är att handledaren handleder utifrån pedagogernas beskrivningar av svårigheter men det förekommer 
att handledaren gör egna observationer i verksamheten. I studien anger specialpedagogerna varför de 
väljer att observera eller inte. De skäl som specialpedagogerna anger för att inte utföra egna 
observationer är att de vill utgå från de svårigheter pedagogerna upplever. De skäl de anger att utföra 
observationer är för att öka trovärdigheten och därmed skapa en tillitsfull relation så tillmötesgår de 
pedagogernas önskemål. I Bladinis studie framkommer en osäkerhet bland specialpedagogerna vad 
gäller att utföra observationer i samband med handledning och hävdar att en orsak till det kan vara att 
specialpedagogerna ännu inte funnit en stabil kunskapsgrund att stå på i sina yrkesmässiga 
överväganden.   

Mollberger-Hedqvist (2006) beskriver handledning och skiljer på indirekt och direkt handledning. 
Handledning som är indirekt utgår från att den handledde beskriver sina svårigheter, sitt problem och 
handledaren i sin tur utgår från den handleddes uppfattning om sitt praktiska yrkesutövande medan i 
direkt handledning så handleder handledaren direkt i verksamheten. Det är i det indirekta 
handledningsarbetet som en förändring kan ske enligt Mollberger-Hedqvist. Hon berör också att 
handledning bidrar till att pedagogerna utvecklar sin professionalitet och skicklighet i yrket. 

Hammarström –Lewenhagen & Ekström (2002) ger en delvis annan beskrivning på handledning som 
en pedagogisk metod, utifrån de handleddas egna erfarenheter och miljö. Där man samtalar kring 
problem som uppstått i deras handlingar. Att skapa förutsättningar för utvecklande möten blir 
handledarens viktiga uppgift. Genom att integrera teori och praktik ökas förståelsen av problemen. 

Syftet är att synliggöra den egna kunskapsprocessen och kunskapen så att den kan fungera som 

verktyg för att förstå och hantera liknande situationer i en framtida praktik utan handledning. 

Handledningssituationen är också en del av processen med att konstruera ny kunskap inom 

yrkesområdet ( Hammarström  – Lewewenhagen & Ekström 2002 s. 25).  

Även Kinge (2000) menar att handledning är den process där den egna insikten och den nyvunna 
kunskapen kan användas i liknande situationer som uppstår i arbetet. Hon belyser att handledning även 



 

 7 

kan innehålla planering av åtgärder, idéer och råd.  Det viktiga är dock reflektionen och att bli 
medveten om sina egna handlingar vilket är det centrala i handledningen: 

För många av oss skulle det innebära ett perspektivskifte att flytta uppmärksamheten i handledningen 

från barnets problembeteende till relationen och vår egen betydelse och vårt inflytande i samspelet 

(Kinge 2000, s.107). 

Att se på specialpedagogiken utifrån detta relationella perspektiv för oss vidare till Malmgren (2004), 
Bladini (2004) och Gjems (1997) som beskriver hur fokus flyttas från det enskilda barnets svårigheter 
till att se på miljön och pedagogernas svårigheter att möta barnets behov. Detta innebär en förskjutning 
från det kategoriska perspektivet där man ser problemen som individbundna och vill minska barnets 
svårigheter till det relationella perspektivet, där man ser till barnets medfödda förutsättningar och 
möjligheter. I den specialpedagogiska verksamheten visar flera studier enligt Bladini (2004) att 
individperspektivet dominerar: 

Barns svårigheter förklaras ofta utifrån en linjär orsaksmodell där barnet ses som främsta orsak till 

problemen. Det förefaller dock som om det blir vanligare att barns svårigheter förklaras utifrån en 

relationsförståelse (Bladini 2004 s.44). 

Bladini beskriver att det handledande samtalet kan bidra till att såväl vidga synen på 
specialpedagogisk verksamhet som att befästa ett individperspektiv på området. Hon tolkar detta som 
en förskjutning av synen på individen mot att se henne i ett relationellt perspektiv. Gjems (1997) som 
är influerad av social systemteori menar att sociala system behöver förstås och hanteras utifrån ett 
helhetsperspektiv, där alla delar hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt. Gjems 
uppmärksammar begreppet cirkularitet och pekar på att vi behöver skifta från linjärt orsak-verkan 
tänkande till cirkulärt tänkande i vilket samspelet runt barnet fokuseras. När pedagogerna förändrar 
samspelet runt barnet förändras också barnet. 

I en artikel i tidningen Specialpedagogik (2007) refererar Hans Hedström till Specialpedagogiska 
institutets konferens ”Lika värde” där lärare och forskare möttes och diskuterade aktuell forskning. 
Han refererar till Ahlberg där hon försöker definiera specialpedagogik. Svaret beror på vilket 
perspektiv man tar. En beskrivning som ofta används är att specialpedagogik handlar om åtgärder när 
den vanliga pedagogiken inte räcker till. Hon vänder sig emot den traditionella forskningen där man 
ofta tar ställning till vem som är bärare av problemet. Hon menar att det både kan var det enskilda 
barnet och barnet i miljön, det vill säga både det kategoriska och relationella perspektivet. 

 

3.2.3 Grupphandledning, rådgivning och konsultation 

Gjems (1997) menar att handledning i grupp har klara fördelar framför individuell handledning. Detta 
på grund av att kunskapsmängden blir större och deltagarna lär sig av varandra. Deltagarna kan också 
på så sätt vara handledare för varandra där de kan identifiera sig med varandras problem och ge 
varandra stöd och uppmuntran. Deltagarna kan utmana varandras kunskapssyn och kommer med goda 
råd. Det är rimligt att definiera grupphandledning som en process med inslag av både undervisning 
och rådgivning. Gjems betonar dock att handledningen inte är detsamma som att ge råd, men menar att 
man som handledare alltid kommer att möta situationer där deltagarna konkret ber om råd. Samtidigt 
menar hon att det är viktigt att man som handledare tonar ner förväntningarna om råd för att kunna 
synliggöra de enskilda deltagarnas och gruppens kompetens. Ifall man som handledare ger sådana råd 
bör man ta ställning till om man har tillräcklig insikt i ett problem och tycker att man har något råd att 
komma med. De råd som eventuellt ges bör förankras i ett systemteoretiskt tänkande. Med detta menas 
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råd som kan utveckla förhållningssätt eller förändra mönster för handlande. Ett systemteoretiskt råd är 
cirkulärt till sina konsekvenser, till exempel nya premisser för sitt handlande. Gjems menar vidare att 
när deltagarna vill ha råd så ligger det ofta en önskan om vidareutveckling eller förändring av något, 
då kan det vara bra att förändra något genom en handling som ger nya signaler till andra i systemet. 

Konsultation mellan kompetenta yrkesutövare är även det en form av handledning. De personer som 
ingår i gruppen har liknande kompetensnivå som handledaren. Handledaren kommer utifrån och har 
inget ansvar för det arbete de handledda gör. Handledaren får inte skapa lösningar utan det är den 
handledda som ska använda sitt eget tänkande. Denna typ av handledning pågår under en bestämd tid 
eller tills det som ska lösas är löst. (Lauvås & Handal, 2001).  

Wächter (2001) beskriver att både den svenska förskolan och grundskolan har präglats av Gerald 
Caplans tankar kring konsultation. Han definierar konsultation som en trepartsrelation där två eller 
flera professionella personer talar om en tredje icke närvarande klient. Man talar om ett arbetsproblem 
som berör konsultens specialistområde. Denna metod kännetecknas av att konsultanden hela tiden 
behåller ansvaret för sitt arbetsproblem. Wächter (2001) definierar konsultation som ett 
förhållningssätt och inte som en metod och beskriver vidare: 

Att arbeta konsultativt innebär inte enligt min mening att i första hand lära sig en metod, en teknik, i 

mötet med konsultanden utan ett förhållningssätt. Ett förhållningssätt som kännetecknas av ett icke 

vetande och att konsultanden hela tiden behåller ansvaret för sitt arbetsproblem. Det ansvar man har 

som konsult är för processen (Wächter, 2001, s. 22).  

3.2.4 Förväntningar på handledning 

Rönnerman i Kroksmark (2006) beskriver pedagogers förväntningar på handledning. I samband med 
detta beskriver hon ett antal dilemman varav ett är kring förväntningar. För att få till stånd den 
kompetensutveckling man vill uppnå bör man vara medveten om förväntningarna inför varje ny 
handledningssituation. Rönnerman beskriver vidare att när deltagarna i handledningsprojektet fick 
skriva ner sina förväntningar kring vad handledningen skulle leda till uttryckte de flesta av deltagarna 
att de genom handledning ville få stöd, hjälp, tips, feedback och svar för att kunna utveckla den egna 
verksamheten. Några deltagare uttryckte sina förväntningar kring att de tillsammans med andra 
önskade utbyta erfarenheter, lyssna och framföra egna åsikter, hitta liknande beröringspunkter som i 
sin tur skulle kunna leda verksamheten framåt utifrån ett annat perspektiv. Bara några uttryckte sig 
kring att handledningen skulle vara utmanande och bidra till förändring. Sammanfattningsvis visar 
rapporten på handledning som en form att skapa förändringar i lärares tänkande och handlande 

Bladini (2004) har i sin studie kommit fram till att de allra flesta handledande samtal har sin 
utgångspunkt utifrån pedagoger som hyser oro eller har bekymmer för något eller några barn i 
barngruppen.  

I Persson och Rönnerman (2005) nämns att det gemensammma för handledning är en förväntan om att 
handledaren innehar en specifik kunskap som kan lösa problemet. Hammarström – Lewenhagen & 
Ekström (2002) berör handledarens kompetens och menar att det inte får bli något tvivel om 
specialpedagogens kompetens. Detta kan leda till bristande tilltro till handledarens förmåga vilket kan 
göra att deltagarna distanserar sig från handledaren 
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3.2.5 Konsekvenser av handledning 

I Bladinis avhandling (2004) som vi tidigare berört är syftet att undersöka hur elva specialpedagoger 
beskriver och genomför handledning med pedagoger i förskola och grundskola. Bladini skriver att 
formerna för samtalet formades under tidens gång och innehållet i samtalen förändrades under tid. 
Fokus är samtalens innehåll och de påverkansprocesser som äger rum i dessa. Studien bygger på 
intervjuer av specialpedagoger som utför handledning och observationer av dessa samtal. Bladini 
beskriver två olika sätt att förstå handledning, som verktyg och som rum för reflektion. När 
handledaren använder handledningen som verktyg försöker hon skapa förändring genom att ge 
pedagogerna råd, med fokus på barnet och pedagogens arbete. Handledaren tog utgångspunkt utifrån 
sina egna föreställningar om barnet och pedagogens arbete. Handledaren gav uttryck av att vara expert 
på området ”barn med behov av särskilt stöd” samt den pedagogiska praktiken. I specialpedagogisk 
verksamhet har formuleringar som vi tidigare nämnt förskjutits från ”barn med behov av särskilt stöd” 
till ”barn i behov av särskilt stöd”, denna förändring anger ett annat synsätt i vilken barnets svårigheter 
kan förstås, inte som egenskapsrelaterade utan i vilket sammanhang de används. I denna handledning 
talade man oftare om ”barn med behov av särskilt stöd”. Handledaren tog i dessa samtal ansvar för 
barnets situation och det var mest kring barnet som samtalet fördes. När handledaren använder 
handledning som rum för reflektion försöker hon skapa förändring genom att ställa frågor som främjar 
pedagogens tänkande och tänkande kring hur problemet kan förstås och störst fokus riktas då mot 
pedagogen. Bladini beskriver vidare att handledaren blev expert på att leda reflekterande samtal och 
förändra genom att ställa perspektivvidgande frågor. Handledningen föreföll stimulera pedagogernas 
tänkande snarare än att lösa konkreta problem. Här tog handledaren ansvar för samtalet istället för 
barnet och barnet togs inte för givet som fokus i handledningen. Det var i dessa samtal som det mest 
talades om ”barn i behov av särskilt stöd” med en betoning på pedagogernas beskrivna svårigheter i 
vardagsarbetet. Man kan se det som att med det ena sättet riktas samtalet mot att ge personalen råd och 
med det andra sättet att vidga pedagogens perspektiv. Bladini beskriver vidare att det kan uppstå 
hinder under handledningen om handledaren tar bara ”barnets parti” då hennes egen bild av de 
beskrivna svårigheterna kan hindra pedagogernas beskrivningar. Slutsatsen som Bladini drar utifrån 
sin forskning är att specialpedagogens val av handledningsstrategi påverkas av arbetsledning, 
personalsituation och kompetens. Hon menar att i de fall då specialpedagogen upplevde en svag 
ledning samt mycket frånvaro på grund av sjukdom så blev det vanligare att använda handledningen 
som verktyg. Däremot i de fall då organisationen hade hög yrkeskompetens och bättre villkor var det 
vanligare att använda handledningen som rum för reflektion. 

Även Nordström (2002) skiljer mellan två olika riktningar för handledning, erfarenhetsbaserade och 
syntesbaserade samtal. De erfarenhetsbaserade samtalen handlar främst om ett erfarenhetsutbyte där 
deltagarna exempelvis jämför metoder eller rutiner. Syntesbaserade samtal är lärande samtal där 
deltagarna handlar om och knyter samman erfarenheter, värderingar och teorier. Hon pekar också på 
förändringar hos deltagarna och visar på två olika riktningar, dels att samtalsmönstren och dess 
riktning i vissa fall fördjupades och ledde till att arbetslagen omprövade tidigare föreställningar och 
utvecklade nya sätt att se på sitt arbete. Den andra riktningen pekar på att samtalen endast bidrog till 
att bekräfta och befästa redan existerande synsätt. I de fall samtalen ledde till utveckling hängde det 
samman med handledarens förmåga att, bjuda motstånd och utmana deltagarnas föreställningar. Med 
hjälp av handledarens frågor kunde deltagarna generalisera varandras erfarenheter och koppla dem till 
teorier och värderingar. Samtalen ändrade karaktär från att vara erfarenhetsbaserade till syntesbaserade 
eller mer lärande samtal.  
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I rapporten Att växa som pedagog beskriver Rönnerman (2000) ett aktionsforskningsprojekt i 
förskolan under flera år, där fokus var att studera processen och effekterna av kompetensutveckling. 
De pedagogiska verktyg som användes var dagboksskrivande, observationer och handledning där just 
handledningen varit av stor betydelse. Det beskrivs hur pedagogerna blivit uppmärksamma på sitt 
bemötande och sitt förhållningssätt i relationen till barnen. I rapporten kan man läsa vad pedagogerna 
menar är god handledning, vilket är avgörande för en utveckling av verksamheten. Pedagogerna 
framhåller som en första aspekt att handledaren ska ha kunskap om verksamheten. Den andra aspekten 
är att handledaren ska kunna problematisera och med det menar pedagogerna att handledaren inte ger 
färdiga svar utan låter pedagogerna tänka själva. Tredje aspekten är att handledaren ska ha förmåga att 
kunna lyssna och den fjärde aspekten är att handledaren ska kunna balansera mellan teori och praktik. 
En viktig fråga när det gäller handledning är när den nya förvärvade kunskapen införlivas i praktiken 
och blir ett arbetssätt? Rönnerman ställer frågan om det finns någon kritisk punkt när detta kan tänkas 
ske. Det man kan utläsa i rapporten är att kopplingen till vardagen är en sådan punkt där man tydligt 
kunde se att det var när pedagogerna insåg att det handlade om det egna arbetet och barnen som 
bitarna föll på plats och nya insikter kom till stånd. Den andra punkten var handledningens betydelse 
där pedagogerna beskriver att det är när de fått bra handledning som de fått möjlighet att tänka om. 
Genom att fokusera på pedagogernas eget lärande och vad som sker i samtal och reflektioner visar sig 
senare kunna överföras i mötet med barnet.   

Enligt Wahlström (1996) krävs det stor självkännedom att vara en professionell pedagog. Genom 
handledning kan pedagogen bli av med sin frustration och hitta nya krafter för vidare utveckling, men 
för att denna utveckling ska ske behöver pedagogen hjälp att se på sig själv och det egna agerandet 
utifrån.  

4 Metod 

Vi vill i detta kapitel ge en beskrivning av vårt metodval, vilken undersökningsgrupp, vilket urval vi 
gjort, undersökningens genomförande, databearbetning samt etiska aspekter. 

4.1 Metodval 
Vår intention med studien var att undersöka pedagogernas upplevelser av pedagogisk handledning och 
dess konsekvenser. Med tanke på studiens syfte och frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ 
undersökning där tyngdpunkten ligger på att tolka och förstå.  

Kvale (1997) anser att den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjligheter att beskriva olika 
skeenden. Han anser vidare att det är en kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder från 
intervjupersonernas vardagsvärld. Han menar även att metoden beskriver människors upplevda 
situation relativt förutsättningslöst utan att lägga in egna värderingar. Detta ger en djupare förståelse 
och insikt samt ger den helhetssyn som vi eftersträvar.  

Ett alternativ till den kvalitativa forskningsmetoden skulle i denna undersökning kunna vara en 
kvantitativ forskningsmetod där man vill generalisera och summera de olika delarna i resultatet. Med 
tanke på de forskningsfrågor som skulle besvaras fann vi att den kvantitativa forskningsmetoden med 
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exempelvis enkäter eller intervjuer som bygger på en strukturerad form av frågor, inte skulle ge den 
nyanserade bilden av pedagogernas svar som vi eftersträvade.  

Kvale (1997) beskriver att enligt ett kvalitativt synsätt använder man sig av öppna intervjuer eller 
halvstrukturerade intervjuer. Vi har valt halvstrukturerade intervjuer där frågorna kan utvecklas under 
intervjun beroende på de svar vi får. Kvale beskriver vidare att en viktig uppgift för den kvalitativa 
forskningen är att kunna tolka och förstå de resultat som kommer fram, inte att generalisera och 
förklara. Materialet bearbetas genom olika former av kvalitativ analys där forskarens egna tankar, och 
erfarenheter har en betydande roll och ses som en tillgång till metoden. 

Den öppenhet och rörlighet som tillåts i de kvalitativa intervjuerna kan samtidigt upplevas som en 
nackdel eftersom analys och jämförelser av svaren kan tänkas bli svårare. Eftersom frågorna till 
respondenterna kan ändras efterhand ställer det högre krav på analysmetoden och tolkningen av 
resultatet. Vi tror dock att den halvstrukturerade intervjumetodens förtjänster överväger och passar 
vårt syfte.  

Vi planerade från början att använda oss av fokusgruppintervju där man intervjuar flera personer 
samtidigt kring en viss frågeställning och som Bryman (2002) förklarar med att deltagarna valts ut för 
att de varit delaktiga i en viss situation och att man frågar dem om det som hänt i denna situation. Vi 
såg fördelar med denna metod då vi skulle kunna ha flera fokusgrupper eventuellt från olika arbetslag 
och skulle därmed få en stor undersökningsgrupp. Tyvärr var det organisatoriskt svårt att genomföra 
och efter vidare diskussioner kom vi fram till att det viktiga inte var att veta hur många som har en viss 
uppfattning utan om att kvalitativt identifiera olika uppfattningar.  

4.2 Undersökningsgrupper och urval 
Vår undersökning grundar sig på intervjuer av åtta pedagoger, alla verksamma inom förskolan. Vårt 
krav på respondenterna var att de skulle vara utbildade barnskötare, förskollärare eller specialpedagog. 
Då vi önskade en mer allmän uppfattning om pedagogers upplevelser av handledning ansåg vi att 
utbildningsbakgrunden inte var av större betydelse, utan pedagogens erfarenhet av handledning var av 
större vikt. De skulle ha haft kontinuerlig handledning av en specialpedagog, antingen pågående eller 
nyss avslutad samt att de kunde relatera och berätta om handledningen utifrån en situation där de 
behövde stöd kring en upplevd problematik. De vi kom att intervjua var förskollärare eller 
specialpedagoger med förskollärarbakgrund från fyra kommuner utanför Stockholm. Det fanns en 
fördel med denna spridning och det var att respondenterna hade fått handledning av olika 
specialpedagoger. För att komma i kontakt med pedagoger att intervjua ringde vi specialpedagoger 
som handleder, både för oss kända men också kontakter med specialpedagoger förmedlade genom ett 
resursteam i en kommun. I ett fall fick vi kontakt med specialpedagog anställd i ett privat 
förskoleföretag där en kollega tipsat oss. Oftast var det så att specialpedagogen återkom till oss efter 
att ha hört sig för kring pedagoger som de handlett och som skulle kunna var intresserade av att bli 
intervjuade. Sen var det dags för oss att ta kontakt med pedagogerna. Vi hade då skrivit ett missivbrev 
(se bilaga 1) där vi presenterade oss och förklarade vårt syfte och de forskningsetiska principerna. 
Detta för att de i lugn och ro skulle kunna överväga sitt beslut. Därefter tog vi telefonkontakt och 
bokade tid för intervju. 

Här kommer en kort presentation av respondenternas bakgrund.  

Intervjuperson 1 är specialpedagog och förskollärare. Har arbetat inom förskola i 30 år. Har de senaste 
2,5 åren fått kontinuerlig handledning och har även tidigare fått handledning. 
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Intervjuperson 2 är förskollärare. Har arbetat inom förskola i 10 år. Har det senaste året fått 
kontinuerlig handledning och har även tidigare fått handledning.  

Intervjuperson 3 är förskollärare. Har arbetat inom förskola i 3 år. Har de senaste 2 åren fått 
kontinuerlig handledning.  

Intervjuperson 4 är förskollärare. Har arbetat inom förskola 15 i år. Har de senaste 2 åren fått 
kontinuerlig handledning.  

Intervjuperson 5 är specialpedagog och förskollärare. Har arbetat inom förskola i 30 år. Får ej 
handledning just nu, har avslutat den och har även tidigare fått handledning. 

Intervjuperson 6 är förskollärare. Har arbetat inom förskola i nästan 30 år. Har de senaste 3 åren fått 
kontinuerlig handledning och har även tidigare fått handledning. 

Intervjuperson 7 är förskollärare. Har arbetat inom förskola i nästan 25 år. Har det senaste året fått 
kontinuerlig handledning och även tidigare fått handledning. 

Intervjuperson 8 är förskollärare. Har arbetat inom förskola i nästan 30 år. Har fått handledning 
kontinuerligt under flera år som nu är avslutad. Har även tidigare fått handledning. 

 

4.3 Genomförande 
Vi har gjort en pilotintervju av en förskollärare med handledningserfarenhet för att testa om vår 
frågeguide gav oss möjlighet att få svar på syfte och frågeställningar. Vi kom fram till att frågeguiden 
var alltför omfattande och strukturerad vilket gjorde att vi omarbetade den till färre och fler öppna 
frågor. Vi lade också till följdfrågor som skulle kunna vara av intresse (se bilaga 2). För att tillmötesgå 
respondenternas önskemål kom intervjuerna att äga rum på pedagogernas arbetsplats under ungefär en 
timme. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och det medförde att vi intervjuade fyra pedagoger var. 
Dels sparade vi tid och dels var syftet att de intervjuade skulle känna sig bekväma. Vid intervjuerna 
använde vi oss av mp-3 spelare. Den metod har vi använt oss av vid tidigare intervjuer under 
utbildningen och ser fördelar som att man är helt koncentrerad på intervjun och den intervjuade och 
inte behöver anteckna. Vi stödjer oss på Kvale (1997) som menar att bandspelare också är ett utmärkt 
verktyg vid bearbetning och analys av det insamlade materialet.  

4.4 Databearbetning 
Efter att ha genomfört de åtta intervjuerna, transkriberade vi dessa och delgav också varandra det 
transkriberade materialet. Vi började analysera materialet enligt en kvalitativ metod för att hitta 
mönster samt att hitta det i intervjuerna som är väsentligt för syftet och frågeställningarna.  

Vad som är väsentligt eller oväsentligt beror på undersökningens syfte och teoretiska antagande. 

Under själva analysarbetet utvecklas innebörder i intervjun, klarläggs den intervjuades egna 

uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på fenomenen (Kvale, 1997, s 171). 

 

En metod enligt Kvale (1997), är att analysera en kvalitativ intervju som meningskategorisering. Vi 
valde att använda oss av den metoden och enligt Kvale kan kategorierna antingen vara förutbestämda 
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innan intervjun genomförs eller så kan de växa fram under analysens gång. Vi har utgått från våra 
frågeställningar när vi kategoriserade men under databearbetningen fann vi mönster som vi 
kategoriserade i underrubriker. För att göra resultatet rättvist valde vi att skriva ner förhållandevis 
många och långa citat för att få ett ”levande” material som också ger en tydlig bild av respondenternas 
upplevelser. Vi tror också att det bidrar till en ökad trovärdighet till resultatet.  

4.5 Etiska aspekter 
Forskaren skall följa etiska riktlinjer och hantera alla uppgifter anonymt med respekt för informanten. 
Vid de etiska övervägandena har vi följt de fyra grundkrav för forskning som Vetenskapsrådet (2002) 
utformat. Det första kravet är informationskravet, forskaren skall upplysa informanterna om deras roll 
i projektet och hur deras svar kommer att användas, vilket vi också gör i missivbrevet. Forskaren skall 
också informera om att deltagandet är frivilligt och att informanten har rätt att avbryta samarbetet 
vilket vi har gjort i samband med intervjuerna. Det andra kravet är samtyckeskravet, då informanten 
skall ge sitt medgivande till deltagandet, vilket de fått göra i och med att vi gått ut med förfrågan. Det 
tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det innebär att alla uppgifter skall behandlas anonymt. Ingen 
av informanterna skall kunna identifieras, vilket vi kommer att uppfylla genom att inte nämna namn på 
pedagoger, förskolor och kommuner eller på något annat sätt utlämna uppgifter som kan röja deras 
identitet. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna som informanten 
lämnar endast kommer att användas till föreliggande studie, något som vi redogjorde för innan 
intervjun.  

5 Resultat 

I följande kapitel kommer vi att redovisa de svar som framkommit i intervjuerna av pedagogerna. Vi 
har valt att rubricera resultatet utifrån våra frågeställningar som är:  

- Av vilken anledning sökte pedagogerna handledning av en specialpedagog? 

- Vilka förväntningar hade pedagogerna på specialpedagogernas handledningssamtal? 

- Vilka förändringar blev det för barn i behov av särskilt stöd och pedagoger som en konsekvens av 
specialpedagogens handledningssamtal? 

I ett första steg sorterade vi in materialet under frågeställningarna. Vi kunde då under varje 
frågeställning se ett mönster i svaren som ofta återkom. Dessa mönster rubricerar vi som underrubriker 
till frågeställningarna. Eftersom studiens övergripande syfte är konsekvenser av handledning, har vi 
valt att lägga störst fokus på det. Vi anser dock för att förstå konsekvenserna av handledning är det av 
betydelse att veta både anledningar och förväntningar på handledning.  

5.1 Anledningar till handledning 
De mönster som framkom i intervjuerna var att den största anledningen till att pedagogerna sökte 
handledning, var ett barns avvikande beteende som visade sig som svårigheter både i det sociala 
samspelet, men även också i det kommunikativa samspelet. Gemensamt för dessa barn var, för att de 
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skulle kunna utvecklas och fungera i barngruppen krävde de mycket uppmärksamhet av pedagogerna. 
Den största anledningen till varför man sökte handledning var således barnfokuserade. De sekundära 
anledningarna var mer inriktade på stöd till pedagogerna själva. Många pedagoger kände också en 
osäkerhet i hur de skulle hantera situationen och ifall de gjorde rätt. I vissa fall hade det gått så långt så 
att man inte kunde komma på någon bra lösning själv, i andra fall hade man bara en undran och ville 
med hjälp av handledningen förekomma eventuella svårigheter för barnet. 

 

5.1.1 Svårigheter i det sociala samspelet 

Ett barns avvikande beteende kunde bland annat visa sig som svårigheter i det sociala samspelet. 
Dessa barn kom fort och ofta i konflikter med andra barn och hade svårt vid övergångar. Barnen hade 
svårt att komma ner i varv. Det hände ofta att det var en pedagog som gick åt till barnet. Detta gjorde 
att man insåg att man som personal behövde stöd då de upplevde situationen som ohållbar. En 
beskriver känslan hur man upplevde det innan man fick hjälp 

När man ringer upp en specialpedagog, då känner man att det är kris. Vad gör vi? Så var känslan. Nu 

flyttar vårt orosmoment och det kommer att bli tomt. De är så speciella många av de här barnen, man 

kommer dem så nära fast man många gånger är så arg att man håller på att gå i taket på dem. Han 

bara slår och går till attack på allt och alla (intervjuperson 2). 

En av respondenterna beskriver hur man först försöker hitta lösningar och se sammanhang och därefter 
kontaktar en specialpedagog när man inte kommer vidare. 

Beteendestörningar är väldigt vanligt. Först ser vi i barngruppen att det börjar hända saker. Att det 

börjar hända saker mellan två individer. Vilka sammanhang, när, hur ofta? Beror det på mig eller på 

dig, beror det på att vi har en vikarie. Det här håller vi på att bena ut och vi har en runda där vi försöker 

hitta olika lösningar. När vi känner att vi inte kommer vidare tar vi kontakt med en specialpedagog (för 

att få handledning) (intervjuperson 5). 

Några pedagoger beskriver att den övriga barngruppen kom i kläm, dels för att de drogs in i konflikter 
och dels för att barnet i behov av särskilt stöd tog så mycket uppmärksamhet från personalen. 

Det var inte alltid rättvist och ibland så var det bara han. Den övriga barngruppen kom så långt ner på 

skalan (intervjuperson 8). 

 

5.1.2 Svårigheter i det kommunikativa samspelet 

I vissa fall kände pedagogerna att det var svårt att nå barnet, att barnet ofta var för sig själv. Det fanns 
en osäkerhet hos personalen ifall det var ett normalt beteende.  

Han satt alltid för sig själv, med ryggen vänd mot alla. Vi var osäkra om det var normalt. Han var svår 

att nå, det var som en mur och inte ville han umgås socialt med de andra. Han ligger i lä när det gäller 

rita och skriva (intervjuperson 4). 

Vid två fall misstänkte man diagnos. Två barn var väldigt avskärmade och fick så småningom 
diagnosen autism. En kille misstänkte personalen ADHD diagnos, vilket också visade sig stämma. Vid 
de övriga fallen misstänkte man ingen diagnos.  
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5.1.3 Osäkerhet hos personalen 

Den sekundära anledningen till varför man sökte handledning var pedagogernas behov av att prata och 
lyfta funderingar. Ibland kunde det räcka med att man undrade över något.  

Vi måste få någon utifrån som har andra glasögon att titta på det här. Och har man som vi den 

resursen i företaget får man utnyttja det. Så gör vi, det är bara att ringa henne och boka upp så 

kommer hon ut. Det behöver ju inte vara så stora saker, det kan ju bara vara att man undrar över 

något, men oftast är det ju ett barn man funderar lite på (intervjuperson 7). 

Personalen ville ha någon som kom utifrån och hade en helhetsbild. En pedagog uttrycker sig på 
följande sätt: 

Jag tror att det behövs en utifrån som kan öppna med sina nycklar och vidga vyerna (intervjuperson 

5). 

Ytterligare än säger: 

Även om man har mycket kunskap så ska man inte sitta där och tro att man vet (intervjuperson 3). 

En del av respondenterna beskriver hur man begär handledning när man inte vet hur man ska hantera 
situationen längre. 

Många gånger har det handlat om akututryckningar när vi inte vet hur vi ska gå till väga, när vi inte 

hittar någon lösning (intervjuperson 2). 

De beskriver samtidigt att det har ett värde i sig eftersom handledningen leder till förändring ändå. 

 

5.2 Pedagogernas förväntningar på handledningen 
De mönster som framkom under analysen när det gäller pedagogernas förväntningar på handledningen 
var behovet av bekräftelse för att de ska orka gå vidare och bedömning av barnet av en person med 
högre kompetens där specialpedagogen skulle se barnet med andra ögon. Ett annat mönster var 
observationer av barnen eller inte observationer. Behovet av råd och tips var stort, man ville hitta de 
rätta verktygen för att bemöta barnet på bästa sätt. Ett annat mönster vi fann var pedagogers osäkerhet 
kring att våga söka hjälp och att de anser att en professionell pedagog vågar be om hjälp. 

 

5.2.1 Bekräftelse och bedömning 

Respondenterna ville ha bekräftelse av specialpedagogen på att det de såg stämde. Ifall det var en 
problematik, eller om man bara hade inbillat sig. Även om man såg att det var något så ville man ha 
hjälp eller bedömning av en högre kompetens.  

I början var man mest nyfiken om handledaren skulle tycka samma sak att det var en problematik, 

man var ju osäker (intervjuperson 4). 
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Jag ville ha bekräftelse på att nu är det något här eller att han är inte så social, att han gillar att sitta för 

sig själv. När diagnosen kom var det en bekräftelse på att det var ju inte något som man själv tänkte 

(intervjuperson 4). 

Jag såg signaler på att något inte fungerade men jag är inte rätt person att tala om vad det är utan jag 

ville ha en högre kompetens som tittade och talade om att det här ser jag och hjälpa oss hur vi ska gå 

vidare (intervjuperson 6). 

En annan respondent uttrycker att ibland har gruppen svaret men någon annan måste säga det högt. 

Många okunniga tror sig vilja hitta nyckeln till det innersta i det här barnet. Problemet är att det kanske 

inte finns några nycklar. Har man jobbat ett tag inser man att man måste jobba här och nu. Det går 

inte och vänta på att nyckeln ska komma fram. Har man jobbat ett tag så vet man att ok, kanske finns 

det en nyckel, men det är inte säkert att det är jag som hittar den. Där tror jag att handledningen kan 

hjälpa, man kan inte sitta och vänta längre. Oftast så har gruppen svaret, men det kan vara svårt att 

plocka fram och hitta det själv. Man ser inte skogen för alla träd (intervjuperson 1). 

 

5.2.2 Observation av barnet 

I intervjuerna visade det sig att pedagoger ansåg att deras tolkning av barnets beteende inte var 
tillräckligt kompetent, utan att det var av stor vikt att specialpedagogen gav sin bild. En menade att 
den åsikt och bild som personalen ger inte behöver vara den rätta och att det då blir lätt för 
handledaren att anamma detta. Samma respondent säger samtidigt: 

Fördelen med att inte observera är att det inte är barnet hon ska handleda utan oss och hjälpa oss 

vidare i vårt arbete med honom. Ser hon inte barnet så kan hon ju bli färgad av oss (intervjuperson 1). 

 
Detta menade hon vidare kunde vara en nackdel ifall inte personalgruppen är tillräckligt kompetent att 
kunna ge en rättvis bild av barnet. En annan respondent säger: 

Ibland tycker jag inte att det funkade, det var svårt att ge en rättvis bild. Det fanns perioder då man var 

trött och utmattad och då ger man en väldigt negativ bild (intervjuperson 8). 

Samma respondent anser samtidigt att det är av stor vikt att få ösa ur sig allt som kändes jobbigt kring 
barnet som man hållit inne med och tillägger: 

Det är viktigt att man som handledaren tillåter det och inte har några värderingar (intervjuperson 8). 

Denna respondent ansåg inte att specialpedagogens bild av barnet överensstämde med verkligheten 
och menade att hon inte förstod eftersom hon inte såg honom i vardagen. 

I endast ett av fallen har specialpedagogen inte observerat utan bara utgått från pedagogernas bild av 
barnet. Denna respondent uttrycker sig som följer: 

Det har handlat om våra upplevelser av situationen, vad som händer barnet och runt omkring barnet 

(intervjuperson 5). 

Det framkom således vissa skillnader i hur specialpedagogen arbetade, egen observation av barnet 
eller personalens beskrivning av barnet. En del handledare observerade barnet i fall pedagogerna 
önskade det, andra handledare ville observera ändå för att få båda bilderna av barnet. Det fanns även 
skillnader i hur pedagogerna upplevde detta.  
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5.2.3 Råd och tips 

De primära förväntningarna var att veta hur man skulle gå vidare och på vilket sätt man skulle hitta de 
rätta verktygen för att på bästa sätt hjälpa barnen. De flesta ville ha råd och tips på hur man praktiskt 
skulle kunna gå till väga.  

Att hon blir som en vägledare som talar om att man är på rätt spår eller att hon ger alternativ vad man 

kan göra istället (intervjuperson 2).  

En annan säger: 

Nu ska allt lösa sig, ville veta hur vi skulle göra. Tips och råd (intervjuperson 4). 

En respondent beskriver situationen kring en flicka som har svåra anpassningssvårigheter och hur de 
vill skynda på processen eftersom flickan snart börjar skolan. 

Med vår handledare berättar vi våran vardag och förhoppningsvis får vi verktygen av henne. Hade 

personalen på tidigare förskolor fått handledning hade hon inte varit där hon är idag. Hade personalen 

där tagit tag i situationen, informerat oss om det hela så hade vi agerat ännu snabbare (intervjuperson 

8). 

 

5.2.4  Professionell pedagog 

Några säger att hur man tolkar det här med handledning beror på vilken erfarenhet och utbildning man 
har. Det handlar om professionalitet, att våga sitta med en specialpedagog och ta upp svåra frågor. När 
man inser att man behöver ta hjälp av någon utifrån så är man professionell. 

Jag kan märka att en del kollegor är försiktiga och blir lite misstänksamma, det handlar om 

professionalitet. Är jag en bra pedagog när jag frågar en specialpedagog om hjälp? Jag är övertygad 

om att den känslan finns. Vi behöver arbeta med det där. Törs vi som arbetslag sitta med en 

utomstående, törs vi ta upp de frågorna? När man väl kommit över det blir det jättebra (intervjuperson 

5). 

En annan respondent säger: 

Vi har ju mycket erfarenhet själva att gå på och de tar vi tillvara på men behövs det mer är det både 

tryggt och professionellt att konsultera någon som kan lite mer om det här (intervjuperson 7). 

En av pedagogerna hade inga stora förväntningar av handledningen då hon anser sig ha en större 
kompetens än specialpedagogen förutom att handledaren skulle kunna förtydliga och förstärka det hon 
säger till de andra och kanske komma med nya infallsvinklar. Detta var också hennes erfarenhet att det 
hade blivit så. Däremot ansåg hon att den övriga personalen hade höga förväntningar. 

De tror att hon ska lösa alla problem. De vill ha tips och råd. Inte att de ska hitta svaren själva i 

gruppen. De vill ha mer bekräftelse. De har svårt att se att det kan finnas andra lösningar och att de 

har lösningar (intervjuperson 1). 
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5.3 Konsekvenser av handledning 
De mönster som framkom i intervjuer om vilka konsekvenser den specialpedagogiska handledningen 
haft, var att pedagoger tog upp vikten av bekräftelse och stöd, råd och tips, deras egen 
kompetensutveckling och förhållningssätt, bemötandet av föräldrar och situationen för barnet. 

 

5.3.1 Bekräftelse och stöd 

En pedagog beskriver en annan känsla som handledningen gav. 

Handledningen gav oss i arbetslaget bekräftelse på saker som vi såg och framförallt fick vi verktyg att 

jobba med. När man känner att man lyckas är det jättehäftigt, det blir en helt annan sak. Som 

arbetslag försöker vi förstå hur vi tillsammans kan stötta det här barnet. 

En annan pedagog beskriver den frustration man som pedagog ibland kan känna inför vissa situationer 
och vad handledning kan bidra med: 

Handledningen var en livboj, det var otroligt jobbigt, fruktansvärt jobbigt med det här barnet och vi 

kände att vi inte klarar det här. Man mår fysiskt dåligt till slut när man inte räcker till. (intervjuperson 8) 

Här kommer också vikten av att handledaren lyssnar in och är inkännande och kan ge var och en i 
arbetslaget vad just den behöver. En pedagog beskriver: 

Jag har utvecklats mycket som pedagog, lärt mig jättemycket. Specialpedagogen är så försiktig och 

återhållsam och kommer precis med det man behöver. Hon lyssnar in mycket (intervjuperson 3)- 

 

5.3.2 Råd och tips 

Respondenterna talar om att de fått råd och tips i handledningen och talar mycket om struktur av 
verksamheten, att tydliggöra dagen med hjälp av bilder. Flera talar om att tänka i nya banor när det 
gäller att kommunicera med dessa barn, att vara tydlig i sitt språk, ge korta uppmaningar och 
förklaringar, undvika att använda ordet ”inte” till barnen. Nästan alla respondenter talar om vikten av 
att dela barngruppen att det är en bra praktisk lösning.  

Några talar hur viktigt det är att utgå från barnet, att se till barnets tillgångar, intressen, positiva sidor 
och förmågor. Titta på vilka situationer som fungerar bra och bygga på det. De berätta också att de 
anpassar aktiviteter utifrån dessa barn och tänker på att utmana barnen på en nivå som passar dem. 

En utgångspunkt är att se på barnet i behov av särskilt stöd som att just här och nu behöver det här 

barnet detta, om två veckor kan det behöva något annat (intervjuperson 7). 

Flera pedagoger nämner också att specialpedagogen fungerar som ett bollplank för arbetslaget. 

En pedagog beskriver just handledning som ett bollplank: 

Handledningen fick effekter på hela barngruppen. För där fick vi råd om hur man kunde placera de här 

barnen i gruppen, har ni prövat det här? Då var det som ett bollplank, saker som vi har funderat på, 

gör vi verkligen rätt, få det bekräftat eller ni kan göra på det här sättet istället. Ett bollplank utifrån som 

fick effekt för hela barngruppen (intervjuperson 6). 

En annan pedagog talar också om specialpedagogisk handledning som ett bollplank: 
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Handledningen är som ett bollplank. Det känns bra att ha en specialpedagog som på nåt sätt banar 

vägen och hjälper en vidare kanske till nästa instans, nu måste vi göra si eller så, de vet hur gången 

är. Hon håller lite i trådarna, det är bara positivt (intervjuperson 5). 

 

5.3.3 Pedagogens kompetensutveckling och ändrade förhållningssätt 

Respondenterna kan se hur de blivit bättre på att reflektera kring sitt eget förhållningssätt eftersom de 
sett att det ger resultat för barnet. De har även blivit bättre på att söka hjälp i tid. 

Vi har blivit bättre på att söka information själva på det vi tror att det är. Se om det är något vi kan 

ändra på i till exempel vårt bemötande. Vi prövar olika tillvägagångssätt och när vi känner att nu 

behöver vi mer då tar vi hjälp av utomstående. Vi är nog snabbare idag än vi var för några år sen. Man 

kan också se hur bra det kan bli för ett barn när man tar hjälp (intervjuperson 8). 

Genom handledningen är det många pedagoger som märker att de genom ett ändrat synsätt kunnat 
ändra barnets sammanhang till det bättre. Jag har andra glasögon än jag hade förut. Man märker att 

man får gensvar. 

En annan beskriver hur arbetslaget kunde beskriva känslan efter en handledning: 

Visst hände det nånting? Ja, men vad är då detta nånting? Jag tror att det är att man dels fått lyfta 

sina tankar, man har fått komma på nya lösningar, sen att man får pröva det praktiskt ute på 

avdelningen. Jag kallar det pedagogisk tillit (intervjuperson 5). 

Respondenten fortsätter att berätta om att de brukar observera barnet under en eller två veckor, det 
handlar om personalens upplevelser av situationen, när det händer, i vilka situationer, med vem osv. 
Hon beskriver vidare att: 

Många gånger när vi gjort det där så, va konstigt, nu behöver man inte fylla i det där mera, det 

(negativa) har avtagit. Det är ett konstigt fenomen. Situationen har förändrats för barnet eller så har vi 

fått nåt annat som gör att vi agerar på ett annat sätt (intervjuperson 5). 

Hon fortsätter att beskriva varför hon tror att det ”negativa avtar” som att de kanske fått en annan tillit 
till situationen. Situationen kanske är densamma men att de som pedagoger agerar, ändrar sitt 
förhållningssätt till det positiva för barnet. 

En av respondenterna beskriver att handledningen inte gett arbetslaget någon bra gemensam lösning 
och beskriver situationen som att: genom handledning kan man vända skutan något, men inte helt. 

Hon fortsätter att beskriva att handledning kan tas emot olika beroende på hur arbetslaget ser ut, med 
ett outbildat arbetslag hamnar handledningen ofta på en lägre nivå. 

Handledningen kommer inte så långt fram när man jobbar med outbildad personal, problemet blir att 

man hamnar på en lägre nivå, då handlar vi på konkreta frågor t ex om han ska ha vantar på sig eller 

inte. Om handledaren använder lite finare ord så vet inte kollegan vad vi pratar om. Det är svårt när 

man inte står på samma plattform (intervjuperson 1). 

En annan av respondenterna talar också om arbetslagets sammansättning, hur den påverkar 
handledningen. Vilken utbildning och erfarenhet spelar stor roll för vilket resultat handledningen ger. 

Alla respondenter utom en talar positivt om handledning och vad de gett dem. De som var 
positiva talar om att de har blivit bekräftade som pedagoger, de har fått nya infallsvinklar och 
en vidgad syn på både det speciella barnet och barngruppen men också på pedagogernas egen 
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del i det hela. De talar om hur viktigt det är att få sitta tillsammans i arbetslaget och reflektera, 
ibland frågade de handledaren frågor som de ibland redan visste svaret på men bara att få höra 
det av någon annan och bli bekräftade som pedagoger var ibland tillräckligt. Handledningen 

har varit väldigt positiv utan den kanske det skulle ha tagit längre tid för att komma på hur vi skulle 

göra. De talar också om att de fått hjälp med att förstå varför barnet agerar som det gör och att 
det skapar en förståelse för barnet. De nämner också att det är professionellt att ta hjälp 
utifrån, att någon med andra glasögon ser barnet och verksamheten. 

 

5.3.4 Bemötande av föräldrar 

Flera av pedagogerna berättar att det är avgörande och nödvändigt att ha med föräldrarna med sig i 
arbetet, för det gynnar barnen. Flera berättar att de haft stöd av specialpedagog i svåra samtal med 
föräldrar. Specialpedagogen har gett en extra tyngd till samtalet och fler föräldrar har då tagit till sig 
informationen. Ibland har det hjälpt att specialpedagogen bara handlett kring hur personalen ska öppna 
upp ett samtal till föräldrar där hon sen inte behövt delta. Många beskriver att handledningen har hjälpt 
dem i samarbetet till föräldrarna och förbättrat relationen. I handledning har man ofta pratat om 
föräldrarnas svåra situation och det sorgearbete som det kan innebär att ha ett barn med 
funktionshinder. Det är också en lång process för många föräldrar, inte för alla, att komma fram till 
svåra val som de föräldrarna kan tvingas göra. Att diskutera dessa frågor ger en ökad förståelse för 
föräldrars agerande och ibland förnekande och ilska.  

En pedagog berättar att det är viktigt att inte skuldbelägga föräldrarna, utan att vända på det och utgå 
från förskolan. Nu har vi sett det här och det här, har barnet berättat något? Vi försöker göra så här på 
förskolan för att bemöta ert barn osv. De har täta föräldrasamtal för att följa upp barnet. 

Specialpedagogen kan vara bra att ha med vid svåra samtal med föräldrar, det ger en extra tyngd och 

hon har en speciell kunskap (intervjuperson 7). 

 
För att främja barnets utveckling är samarbetet med föräldrar viktigt och att man som pedagog har 
deras förtroende. En pedagog beskriver hur de upplevt att föräldrarna till en början inte lyssnade: 

 
Det var inte förrän i efterhand som de förstod vad vi menade. De hade inte de öronen. Men det var 

viktigt med den här bearbetningen för dem också, att prata om sånt som hade varit. I det fick vi hjälp 

av specialpedagogen också. Hon pratade mycket om föräldrarnas sorgearbete. Det är sånt man 

kanske inte hade tänkt på, på samma sätt om det inte varit för handledningen (intervjuperson 6). 

 

5.3.5 Barnets situation  

Pedagogerna har med hjälp av handledningen hittat nya vägar, arbetssätt, förhållningssätt och 
pedagogiska metoder som varit positiva för barnet. De har utgått från barnets behov och 
förutsättningar och fått hjälp att se helheten runt barnet och se vilka faktorer som påverkar det i en 
positiv riktning. Pedagogerna talar om att de försökte göra dagen så bra som möjligt för dessa barn, för 
trots att barnet var diagnostiserat så kvarstod svårigheterna. Flera av barnen hade beteende- och social 
problematik och de pratar om att barnet inte är utpekat i barngruppen längre, att det fått högre status 
bland den övriga barngruppen. 
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Innan vi tog tag i det hade barnet ingen hög status i barngruppen, de vara rädda för honom. Nu är han 

inte utpekad längre (intervjuperson 3). 

Flera pedagoger beskriver att de tar hjälp utifrån snabbare än för några år sen: 

Man är snabbare att ta hjälp utifrån idag jämfört med tidigare. Man tittar med andra ögon på barn idag. 

Jag kan tänka tillbaka på barn jag haft och nu tänka, varför gjorde vi inget tidigare. Vi vet hur bra det 

kan bli för ett barn om man tar hjälp utifrån exempelvis genom handledning (intervjuperson 8). 

Flera pratar också om behovet att lyfta barnet ur gruppen. Det kunde handla om att barnet tillsammans 
med sin resurs åt själv, hade samling själv, eller vilade själv. Personalen lät kanske barnet gå själv till 
skogen med sin resurs medan övrig barngrupp gjorde något annat. 

Det var en sån där grej man tänkte att han måste ju vara med i gruppen, när man sen får höra att det 

inte är självklart tänker man, va skönt det är ok att särbehandla barnet  (intervjuperson 8). 

En annan ger ett exempel där det gäller ett utåtagerande barn som i en samlingssituation hela tiden 
spelar ut. 

Jag har själv tyckt att nej man kan inte lyfta ut ett barn ur barngruppen, va hemskt, alla ska vara med. 

Att man i handledning sen får bekräftelse på att det är ok att göra så (intervjuperson 7) 

Pedagogerna beskrev också en del barns behov av att få komma ifrån, att många av de här barnen 
behöver lugn och ro. De såg tydliga resultat när barnet fick gå ifrån en stund. De kunde också se att de 
andra barnen accepterade det ”avvikande”. Genom att förklara för barnen vilka behov barnet behövde 
så kunde de ge en förståelse och de kunde därmed också förstå varför barnet fick göra saker som inte 
de fick. 

Vi blev ganska öppna på slutet och förklarade att han har inte lärt sig det här än, därför får han göra 

så här och försöka få barnen att förstå…det är viktigt att få den övriga barngruppen att acceptera det 

avvikande beteendet som det är (intervjuperson 8). 

 

5.3.6 Individuell handledning eller grupphandledning 

Tre respondenter beskriver att de av olika anledningar inte fått grupphandledning, utan individuell 
handledning och ser det som en brist. En av dem berättar att när autismcenter kom in i bilden och gav 
handledning till resursen så utgick den från barnet och föräldrarna. Hur man skulle lägga upp 
individuell träning för det här barnet och hur resursen skulle arbeta med det här barnet. Den 
handledningen som arbetslaget fått tidigare försvann och de kände att man tappade en bit för barnet, 
hur man skulle arbeta med barnet i gruppen. 

Från autismcentret kunde man inte se vilket strul det kunde bli för de andra kamraterna (intervjuperson 

6). 

Dessutom var det svårt att delge varandra då man inte fick handledningen i arbetslaget. En annan 
respondent beskriver den här bristen som att det är svårt att delge vad som hänt under handledningen 
till de andra i arbetslaget: 

Jag skulle se det som positivt och utvecklande för det är jätteviktigt att man som arbetslag är ihop 

pratade. Vi försöker verkligen delge varandra men det skulle vara positivt för alla om vi kunde sitta ner 

tillsammans utan att ha barnen omkring oss (intervjuperson 7). 
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6 Diskussion 

Under denna rubrik följer några tankar kring vårt resultat från vår undersökning. Vi kommer även att 
diskutera metoden och tillförlitligheten i vårt arbete.   

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka pedagogers upplevelser av specialpedagogens handledning och 
vilka konsekvenser den ger för barn och pedagoger i förskolan. Vi har även belyst ifall handledning 
har använts som en förebyggande åtgärd för barn i behov av särskilt stöd. 

Bladini fann i sin studie att de allra flesta handledningssamtal har sin utgångspunkt utifrån pedagoger 
som har bekymmer eller hyser oro för något eller några barn i barngruppen. Även vi fann i vårt resultat 
att anledningen till varför pedagogerna sökte handledning av en specialpedagog var med fokus på 
barnets svårigheter som ofta visade sig i det kommunikativa och sociala samspelet. Pedagogerna 
uttryckte en osäkerhet hur de skulle hantera situationen och sökte därför hjälp i form av handledning. 
Vi kunde se att pedagogerna många gånger beskrev problemet utifrån barnet och inte att de själva var 
en del av systemet. Vi kunde här i likhet med Malmgren Hansen (2004), Bladini (2004) och Gjems 
(1997) se pedagogernas svårigheter att möta barnets behov. Pedagogerna ser problemen som 
individbundna enligt det kategoriska perspektivet. Samtidigt kan vi i likhet med Ahlberg (2007) vända 
oss emot dessa förenklingar där forskningen tar ställning för hur man ser på vem som är bärare av 
problemet. Båda aspekterna är möjliga och genom att utgå från barnet med dess egenskaper och 
genom att omgivningen, blir en viktig faktor. Vi kunde dock se att pedagogerna allteftersom 
handledningen pågick fick en insikt om att de kunde förstå och bemöta barnet på ett annat sätt. Detta 
tyder på att en process har satts igång hos pedagogerna. Detta i enighet med det relationella 
perspektivet som Malmgren Hansen (2004) beskriver, där fokus flyttas från barnets svårigheter till att 
se på miljön och pedagogernas svårigheter att möta barnets behov. Detta stämmer väl överens med det 
Kinge (2000) beskriver kring reflektionens betydelse i handledningen, där man flyttar 
uppmärksamheten från barnets problembeteende till vår egen delaktighet i samspelet. Flera pedagoger 
fokuserar på barnets medfödda förutsättningar och de möjligheter som kan bli konsekvenserna av en 
handledning. Gjems (1997) beskriver detta utifrån ett helhetsperspektiv, där alla delar hänger samman 
och påverkar varandra ömsesidigt och menar att när pedagogen förändrar samspelet runt barnet 
förändras också barnet. Många av våra respondenter beskriver att de har andra glasögon än vad de 

hade förut, att de blivit bättre på att reflektera kring sitt eget förhållningssätt eftersom de sett att det 
gett resultat för barnen.  

Vår uppfattning är att respondenterna i vår studie hade ett stort behov av råd och att även 
specialpedagogen tillmötesgick detta och även hade kompetensen att komma med råd. Det verkar som 
att de råd som getts var förankrade i ett systemteoretiskt tänkande som Gjems (1997) beskriver 
eftersom pedagogerna ändrade sitt förhållningssätt. Rönnerman i Kroksmark (2006) skriver om 
pedagogens förväntningar på handledningen där de flesta just ville få stöd, hjälp och feedback. Endast 
några i hennes studie utryckte att de ville utbyta erfarenheter och lyssna till andra, något som vi också 
uppfattade i vår egen studie. Vi kunde se att några uttryckte att handledningen skulle kunna bidra till 
förändring för barnet. Förväntningarna på sin egen roll i handledningsgruppen var inte lika 
utmärkande, ej heller att man skulle ändra sitt förhållningssätt. 
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Pedagogerna uttryckte ett stort behov av att få både bekräftelse och bedömning av någon med hög 
kompetens där handledaren kunde lyssna. I Rönnerman (2002) beskrivs vad pedagogerna menar är 
god handledning där han som en första aspekt framhåller att handledaren ska ha kunskap om 

verksamheten, en annan viktig aspekt är att handledaren ska ha förmågan att kunna lyssna. 

Vi kunde också se att behovet av bekräftelse bottnade i en osäkerhet kring sin egen kompetens, men de 
nämner också att det är professionellt att kunna ta hjälp utifrån från någon som ser sammanhangen på 
ett annat sätt. Detta finner vi stöd i hos Wahlström (1996) som anser att det krävs stor självkännedom 
för att vara en professionell pedagog. Våra respondenter upplevde också handledningen som ett 
tillfälle där man kunde ösa ur sig. Wahlström menar att man genom handledningen bör skapa detta 
frirum för pedagogernas möjlighet att bli av med sin frustration och finna ny kraft. Vi menar att detta i 
förlängningen leder till engagerade och motiverade pedagoger som leder till en positiv utveckling för 
barnet. 

Vi anser att handledningens främsta styrka, att reflektera över sitt egna förhållningssätt genom att 
vidga perspektiven och se nya möjligheter har kommit fram som en konsekvens av handledningen i 
våra respondenters handledningssamtal. Vi kan i ett fall se Bladinis (2004) farhåga där man använder 
handledningen som verktyg och skapar förändring genom att ge råd, istället för att man reflekterar och 
skapar förändring genom att vidga perspektivet. Bladini menar att specialpedagogens val av 
handledningsstrategi påverkas av arbetsledning, personalsituation och kompetens. Genom handledning 

kan man vända skutan något, men inte helt. Detta är vad en av våra respondenter uttrycker när hon 
beskriver att handledningen bidrog till att enbart fastna i praktiska råd och anser vidare att det berodde 
på personalen brist på kompetens. Nordström (2002) däremot menar att i de fall då samtalen inte ledde 
till utveckling, hängde det samman med handledarens förmåga att bjuda motstånd och utmana 
deltagarna. Om inte handledaren har lyckats skapa dessa förutsättningar bidrog handledningen att 
bekräfta och befästa redan existerande synsätt. Han lägger det största ansvaret på handledaren.  

Vi fann skillnader i hur specialpedagogen i sitt handledningsarbete observerade barnet eller handledde 
utifrån pedagogernas beskrivning. Ofta var det en önskan från pedagogerna, i likhet med Bladinis 
studie (2004) där specialpedagogerna upplevde att de genom att observera ökade trovärdigheten och 
därmed skapade en tillitsfull relation. Det vanligaste är enligt Bladini att handledaren handleder utifrån 
pedagogernas beskrivningar av svårigheter. Vi kan liksom Bladini se en farhåga ifall handledarens 
egna bild av de beskrivna svårigheterna hindrar pedagogernas beskrivningar. Vi anser därför att 
handledningens rum för reflektion främjar pedagogens tänkande bäst. 

I Skolverkets nationella rapport har man funnit tre områden i förskolan som anses problematiska och 
vilka bör beaktas. En av dem är att den alltmer individualiserade synen på barn i förskolan kan bidra 
till att ”normalitetsspannet” krymper och fler barn hamnar utanför och betraktas som barn i behov av 
särskilt stöd. Man kan vidare läsa att det är angeläget att upptäcka barns behov av stöd i tidig ålder. 
Vår reflektion kring detta är hur viktigt det förebyggande arbetet är i förskolan och att man tidigt sätter 
in resurser för att försöka minska svårigheterna för barnet. Kanske man inte behöver så stora insatser 
om man uppmärksammar tidigt? Våra respondenter beskriver bland annat att de på senare år blivit 
snabbare att ta kontakt med specialpedagog för att få handledning kring enskilda barn och de menar 
också att de ibland räcker med ”lite insatser” men att det kan ge stora förändringar.   

I resultatet fann vi att pedagogerna i de fall de fått individuell handledning ser det som en brist att inte 
fått reflektera i arbetslaget och hur svårt det var att hitta former att delge varandra och som Gjems 
påpekar att handledning i grupp har stora fördelar framför individuell handledning. Dels blir 
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kunskapsmängden större dels kan man lättare ge stöd och uppmuntran. Gruppen får en gemensam bas 
att stå på.  

Ett av resultaten vi funnit är att vi i våra intervjuer av respondenterna kan se att flera av pedagogerna 
lyfte ur barnen ur gruppen och etablerade särlösningar, någon pratade om att det var som att ha två 

parallella grupper. Vår första tanke var att i de fall pedagogerna uppmanades att lyfta ut barnet ur 
gruppen var att befästa ett individperspektiv och därmed har handledaren bidragit till att 
normalitetsspannet krymper. Dessa respondenter beskrev samtidigt barnets behov av liten grupp och 
avskärmning för att fungera bättre. Pedagogerna kom fram till att när barnet fick vara i den lilla 
gruppen orkade barnet etablera samspel med andra barn. Därmed kunde vi förstå deras tankar bakom 
denna särlösning. Det viktiga att tänka på i arbetet med barn i behov av särskilt stöd blir att se till 
barnets situation här och nu.  

I inledningen av vårt arbete resonerade vi kring hur vi själva upplevt handledningens betydelse som en 
förebyggande åtgärd kring barn i behov av särskilt stöd under vår yrkesverksamma tid som 
förskollärare. Vår utgångspunkt blev därför att ta reda på i fall man använder specialpedagogens 
handledning som en tidig insats för barn i behov av särskilt stöd i stället för akut utryckning. Våra 
respondenter anser att behovet av reflekterande pedagogisk handledning är stort men att de ofta sker 
akututryckningar, det vill säga, när man inte orkar mer eller vet hur man ska gå till väga. Trots detta 
menar de att akututryckningar kan fylla sin funktion eftersom det har ett värde i sig och leder till 
förändring för både barnen och pedagogerna själva. Det framkom dock att i de fall handledning 
förekom i större utsträckning skulle detta kunna leda till färre akututryckningar. 

Det vi kan dra som en slutsats av vår studie är att vi i vår roll som specialpedagog har en viktig 
funktion att fylla när det gäller att ”mota Olle i grind”, det vill säga att arbeta förebyggande där man 
utgår från barnens olikheter och försöker undanröja hinder för lärande och delaktighet, vilket också 
står i Utbildninsplanen för specialpedagogexamen (2001). Vi bör i vårt arbete finnas som en länk 
mellan Förskolans organisation, verksamheten och barnet som ska leda till en god lärande miljö för 
barnet. För att kunna möta barns olikheter kan det ibland behövas stödinsatser. En stödinsats anser vi 
är pedagogisk handledning där vi som specialpedagoger kan utveckla förhållningssätt där vi istället för 
att fokusera på varför barnet har svårigheter funderar över varför förskolan inte klarar av att ge alla 
barn tillräckligt stöd och där specialpedagogen kan väcka pedagogernas lust och nyfikenhet och tilltro 
på den egna förmågan. För detta var just vad våra respondenter upplevde, en tro på den egna förmågan 
som gav dem orken och nyfikenheten att gå vidare som i sin tur ledde till positiv utveckling för barnet 
och hela barngruppen. Vi uppfattar att vissa av respondenterna efter den pedagogiska handledningen 
kunde i enighet med vad Ahlberg (2001) menar, se olikheterna som en tillgång och inte som ett hinder 
och istället ifrågasätta sitt eget förhållningssätt. Genom handledningen kunde de hitta strategier och 
metoder att utveckla pedagogisk mångfald.  

. 
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6.2 Metoddiskussion 
I detta kapitel vill vi analysera och diskutera tillförlitligheten i våra metoder och i bearbetningen av 
vårt insamlade material. 

Vi anser att den metod vi valt, att intervjua pedagoger överensstämmer med syfte och frågeställningar. 
Pilotintervjun var viktig för den medförde att vi ändrade frågeguiden till färre och mer öppna frågor 
och lade till eventuella följdfrågor. Den ändringen fick intervjuerna att bli mindre styrda och mer 
fokus på respondenterna och deras svar. 

Antalet respondenter var rätt, både utifrån tidsramen vi hade att följa men också att intervjuerna 
började likna varandra och inte tillförde nya insikter och perspektiv. Valet att intervjua pedagoger från 
olika kommuner, samt av både privat och kommunal utövare fick resultatet, anser vi, bli mer 
tillförlitligt. Det faktum att respondenterna fått specialpedagogisk handledning av olika 
specialpedagoger gör resultatet mer intressant till skillnad från om samma specialpedagog handlett alla 
respondenter. Däremot kan man ha i åtanke att vi utgick från specialpedagoger för att få kontakt med 
pedagoger och det kan vara så att specialpedagogen etablerade kontakter med ”positiva pedagoger 
med rätt inställning till handledning”. En svaghet med undersökningen kan vara att vi endast undersökt 
åtta pedagogers upplevelser och någon generalisering är därför inte relevant att tala om för vårt arbete.  

Den tid vi hade till förfogande för intervjuer gjorde att vi utförde intervjuerna en och en. Det var svårt 
nog att boka tider med pedagogerna då tid ofta är en bristvara och vi kände att vi ville anpassa oss till 
våra respondenter då hela intervjun är i vårt intresse. Att då använda mp-3 spelare var en tillgång samt 
att det underlättade databearbetningen. Under intervjun har vi förtydligat våra frågor och förklarat 
beskrivande samt ställt följdfrågor. 

Vi tycker att vår egen tolkning av materialet är tillförlitligt eftersom vi undersökt det vi avsett att 
undersöka, åtta pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning, pedagogerna har på ett 
ärligt och öppet sätt förmedlat sina tankar. Vi anser också att nått tillförlitlighet när vi båda gått 
igenom intervjuerna många gånger, både enskilt och tillsammans för att finna en gemensam tolkning. 
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Bilaga 1 

 

 

Hej!     22/10 2007 

 

Vi är två förskollärare som studerar till specialpedagoger vid Lärarhögskolan i Stockholm. Vi håller 
just nu på att skriva vår C-uppsats.  

 

Vi vill intervjua dig som haft kontinuerlig handledning av specialpedagog. Vi är intresserade av att ta 
reda på vilken betydelse handledning har för arbetet med barn i behov av särskilt stöd och utifrån detta 
kommer vi att ställa frågor kring hur pedagoger upplever handledning och vilka effekter det får i 
verksamheten.  

 

Intervjuerna kommer att ta en timme i anspråk och dessa kommer vi att spela in. Vi utför intervjuerna 
enskilt, vilket betyder att du enbart kommer träffa en av oss. 

 

Vi tar hänsyn till de Forskningsetiska principerna, vilket betyder att vi kommer avidentifiera de som 
medverkat i intervjuerna. Inte heller kommer förskolorna att kännas igen i det färdiga arbetet. 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma över att få möjlighet att göra en intervju med dig eller någon annan 
på Er förskola. 

 

Har du frågor kontakta oss gärna. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Pernilla Unevik och Helena Vik 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrunds frågor 

 

1. Pedagogens bakgrund (faktafrågor) 

1.1  Utbildning? 

1.2  Antal år i yrket? 

1.3 Tidigare erfarenhet av specialpedagogisk handledning? 

 

2.  Arbetslagets utseende 

2.1 Antal? 

2.2 Yrkeskategorier? 

 

3. Barngruppens utseende 

3.1 Gruppstorlek? 

3.2 Ålder? 

3.3 Beskriv upptagningsområde? 

 

 

Anledningar 

4. Vad är anledningen till att du sökte specialpedagogisk handledning? 

- Barnet 

Vilka svårigheter? 

- Gruppen 

Vilka svårigheter? 

- Annat? 

 

5. Hur länge har du haft funderingar kring barnet/gruppen? 

5.1 Är det fler som visat oro för barnet/gruppen? 
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- föräldrar 

- pedagoger 

- barn 

 

6. Har andra åtgärder vidtagits innan? 

- Andra insatser/stöd utöver handledning? 

 

7. Har barnet en diagnos? 

 

8. Misstänker man en diagnos?  

 

 

Förväntningar 

 

9. Vad hade du för förväntningar på handledningen innan? 

9.1 Vad ville du få ut av handledningen? 

9.2 Känner du att du fick det? 

 

 

 

Konsekvenser 

 

10. Vad fick handledningen för konsekvenser?  (åsiktsfråga) 

Kan du ge några exempel på detta?   

 

11. Har handledningen påverkat dig? 

På vilket sätt? 

 

12. Har handledningen påverkat 

- arbetslaget 

- barnet 

- gruppen 
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- relation/förhållande till föräldrar? 

- förhållningssätt? 

 

13. Utgår specialpedagogen utifrån din beskrivning av barnet eller har han/hon också själv skaffat sig 
en egen bild genom observationer av barnet i förskolan? 

13.1 Vad anser du om det? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


