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Abstract 

Denna studie inriktar sig på specialpedagogens handledningsuppdrag och hur detta kan an-

vändas i den pedagogiska verksamhetens utvecklingsarbete. Studiens syfte är att med fokus på 

förskolan belysa handledningens användningsområden samt att identifiera förskolechefers syn 

på specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och verktyg i förskolutvecklingen.  

Arbetet ger en översikt av tidigare forskning som utförts inom området specialpedagogen som 

handledare samt handledning som kompetensutveckling. Likaså presenteras forskning inom 

kunskapsområdena skolutveckling och ledarskap. De teoretiska perspektiven på studien går 

att finna i socialkonstruktivismen samt det sociokulturella perspektivet som betonar kunskap 

som socialt konstruerad samt språket som ett centralt medel för kunskapande. Därtill förklarar 

ett systemteoretiskt perspektiv hur förändring av individen i ett system står i relation till och 

påverkar andra individer och andra system.  

Förskolechefers syn på handledning och dess användningsområden samlades in med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer av fem förskolechefer från olika geografiska områden. Resultatet 

presenteras i tre huvudområden som framträdde under intervjuerna: handledning i förskolan 

idag, handledningens roll i förskolutvecklingen samt visioner om handledningens användan-

de. Sammanfattningsvis visar undersökningen att – även om det förekommer olika tolkningar 

av begreppet och handledningens innehåll – handledning förekommer i förskolan. Att handle-

da pedagogerna är ett prioriterat uppdrag för specialpedagogen och dess främsta syfte är att ge 

tid för reflektion samt generera arbetslagsutveckling. Förskolecheferna kan se förändringar på 

flera olika plan som en följd av den pedagogiska handledningen och några vittnar om att dessa 

förändringar påverkar förskolans utveckling i sin helhet. Detta var dock inte självklart för alla. 

Många var nöjda med den specialpedagogiska verksamhet som fanns på förskolan men för att 

få mer tid till handledning önskades fler specialpedagogtimmar i verksamheten. Studiens re-

sultat kan användas av specialpedagoger som underlag vid planering av handledningsverk-

samhet i förskolan.  

Nyckelord: förskolutveckling, handledning, kompetensutveckling, ledarskap, specialpedagog 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Från det att specialpedagogutbildningen 1990 ersatte den tidigare speciallärarutbildningen, 

utbildas specialpedagoger för ett utvidgat uppdrag. Fokus ändrades från direkt specialunder-

visning av eleven till handledning av lärare och annan personal. I specialpedagogens uppdrag 

ligger att verka för att skolan utvecklas till att bli en skola för alla elever. Specialpedagogens 

arbetsområde innefattar att försöka finna vägar för förskolan och skolan att anpassa sig till 

barnet istället för att barnet ska anpassa sig till skolan. Enligt Bladini (2007) är detta ett av de 

viktigaste men också svåraste uppdrag som specialpedagogen har att utföra tillsammans med 

skolledaren. Det har dock visat sig att de ”nya” specialpedagoger som kommit ut på fältet har 

haft förväntningar på sig att arbeta som speciallärare med inriktning mot elever. De har fått 

arbeta hårt för att få utrymme till den handledande kompetens de har som specialpedagoger 

(Malmgren Hansen, 2002). Uttrycket handledare är i senare examensförordningar ersatt med 

kvalificerad samtalspartner:  

För att få specialpedagogexamen skall studenten …  

… visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda … 

… delta i ledningen av utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 

hos alla barn och elever. (Examensförordning för specialpedagogexamen, SFS 2006:1053). 

Vari anledningen till införandet av ett nytt begrepp ligger och hur detta ska tolkas är däremot 

otydligt. Sahlin (2010)  menar att det är en byråkratisk skapelse inte helt genomtänkt. En 

granskning av specialpedagogutbildningen visar, att högskolorna och universiteten tolkar hu-

vuduppgifterna för specialpedagogen som rådgivande, handledande och utvecklande (Hög-

skolverket, 2006:10 R). Ytterligare förändringar har gjorts då det 2008, parallellt med special-

pedagogexamen, åter infördes en examen för speciallärare, vilket betyder att det i verksamhe-

terna kommer att finnas både de med speciallärarkompetens och de med specialpedagogkom-

petens. Vad detta kommer att innebära för oss som verksamma specialpedagoger går bara att 

spekulera i men jag menar, att det skulle kunna innebära att den handledande funktionen ur-

skiljs än mer.  

Specialpedagogik som begrepp infördes för första gången i förskolans styrdokument under 

1990-talet. Då gav Socialstyrelsen ut allmänna råd Barnomsorgen är för alla barn. Förskole- 

och fritidshemsverksamheten för barn som behöver särskilt stöd (Socialstyrelsen, SoS 

1991:1). Orsakerna till att denna kom just då är flera. Något som hade betydelse var, enligt 

Siljehag (2010), att barngruppernas storlek ökade på grund av ekonomiska nedskärningar. 

Samtidigt tvingades man erbjuda plats åt alla barn från ett och ett halvt års ålder. Kommuner-

nas kartläggning beskrev förskolan som en plats för olika placeringsåtgärder och det fanns en 

oro hos personalen som ropade på experter och specialisthjälp. Så startades utbildning av re-

surspedagoger, som oftast var förskollärare och fritidspedagoger som vidareutbildades av 

kommunen. När dessa kom in i förskolan var det något nytt som bestod i att det var pedagoger 

och inte, som tidigare, psykologer som handledde i förskoleverksamheten. Det blev en för-

skjutning från att ha inriktat sig direkt mot det enskilda barnet till att handla om indirekt stöd 

via pedagogerna. Detta stämde väl överens med de tankar som låg till grund för den nya spe-

cialpedagogiska utbildningen, som startade 1990. I och med den fick även förskollärare och 

fritidspedagoger tillträde till alla utbildningens inriktningar (a.a.).  
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Både genom specialpedagogutbildningen och mitt arbete har jag bland pedagoger, förskole- 

och skolchefer samt specialpedagoger upptäckt ett intresse för handledning i det pedagogiska 

arbetet. Det finns en tro på och en vilja till att mer än vad som sker använda pedagogisk hand-

ledning som kompetenshöjare och reflektionsrum. Det finns enligt Näslund (2007) fyra olika 

kriterier som speglar den svenska inställningen till vad handledningen brukar ha för mål. Des-

sa kriterier är: kunskapsutveckling, färdighetsutveckling, personlighetsutveckling och en 

blandning av de tre som han kallar för integrerad målsättning. Ett fjärde mål talar bland andra 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) om när de talar om en handledning som riktar sig 

mot att generera organisationsutveckling. Bladini (2004) och Gjems (1997) menar att skolut-

vecklingen och pedagogens kompetensutveckling kan nå framgång genom att pedagogen får 

tid till reflekterande samtal som leds av en handledare. Denna handledare skulle kunna vara 

specialpedagogen som arbetar på förskolan/skolan eller är knuten till den. Om specialpedago-

gen används på detta sätt skulle, som jag tolkar det, båda målen som citeras från examensbe-

skrivningen ovan uppnås: leda utvecklingsarbetet samt fungera som kvalificerad samtalspart-

ner.  

Ett ansvar som åligger förskolechefen är att möjliggöra kontinuerlig kompetensutveckling för 

personalen. Denna kompetensutveckling ska ge personalen vad som krävs för att de profes-

sionellt ska kunna utföra sitt uppdrag. Genom detta ansvar har ledaren en nyckelposition som 

innefattar att tillsammans med personalen planera för den utveckling som önskas, men även 

att analysera kompetensutveckling som kan vara nödvändig för att gynna denna förskolut-

veckling (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002).  Handledning av pedagoger som ett red-

skap i utvecklingsarbetet med målet att nå alla barn och elever har fångat mitt intresse. Går 

det att se pedagogisk hanledning som ett redskap för pedagogens kompetensutveckling?  Och 

hur inverkar handledning av pedagoger i så fall på skolutvecklingsarbetet i stort? Då jag själv 

är verksam som förskollärare frågar jag mig hur specialpedagogen som handledare används i 

förskolan. Förskolechefen har ansvar för verksamhetens kvalitet och pedagogernas kompe-

tensutveckling (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/11). Därför riktar jag mig i föreliggande stu-

die till förskolechefer för att belysa deras uppfattning om att låta specialpedagogen fungera 

som kvalificerad samtalspartner och redskap i förskolans utvecklingsarbete. Kan de se ett 

samband mellan pedagogens ökade kompetens och förskolans kvalitet? Vad inverkar på för-

skolechefers beslut om att erbjuda eller att inte erbjuda handledning till pedagogerna? Finns 

det en möjlighet att erbjuda pedagogerna handledning som en regelbunden aktivitet eller er-

bjuds den enbart vid akuta problem? Detta är några av de frågor som leder mig in i formule-

ringen av syftet för denna studie. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är, att med fokus på förskolan belysa handledningens användnings-

områden. Studien är därtill ett försök att identifiera förskolechefens syn på specialpedagogen 

som kvalificerad samtalspartner och verktyg i förskolutvecklingen.  

Frågeställningar: 

 Hur definieras pedagogisk handledning av förskolechefer? 

 Hur används handledning i förskolan idag?  

 Vilka visioner finns om handledningens användande? 



 

9 

 

 Hur ser förskolechefer på handledningens användbarhet som kompetensutvecklande 

redskap? 

 Vilka samband kan förskolechefer se mellan pedagogens kompetensutveckling och 

förskolans utveckling? 

 Vad krävs av förskoleorganisationen för att möjliggöra handledning av pedagoger? 

 

1.3 Studiens avgränsning 

Eftersom det är förskolecheferna som har ansvaret för den pedagogiska verksamheten på för-

skolorna väljer jag att vända mig till dem för att genomföra studien. Det kunde varit givande 

att även granska pedagogernas uppfattning om handledningens användningsområden. Emel-

lertid gör tidsramen att jag begränsar mitt urval till endast förskolechefer. 

Under tiden planen för studien växte fram fanns tankar på att jämföra förskolechefers syn med 

skolledares. Men likaså där sätter tidsramen en gräns och jag får lämna dessa tankar till fram-

tiden och fortsatt forskning.  

 

1.4 Studiens upplägg  

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel två en presentation av nyare forskning som utförts 

inom området specialpedagogen som handledare. Här redovisas litteratur inom kunskapsom-

råden som skolutveckling, ledarskap och handledning som kompetensutveckling.  

I kapitel tre gör jag en översikt över de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studiens undersökning både vad gäller problemformulering, metodval och tolkning av insam-

lad data, nämligen det socialkonstruktivistiska, det sociokulturella samt det systemteoretiska 

perspektivet.  

På detta följer i kapitel fyra ett metodövervägande; några tänkbara metoder för studiens syfte 

diskuteras varefter den valda metoden, kvalitativ intervju, presenteras och diskuteras. I detta 

kapitel redovisar jag också undersökningens genomförande, vilket inkluderar en presentation 

av hur jag gjorde mitt urval, pilotintervjuer samt hur själva bearbetningen av intervjumateria-

let genomfördes. Sist i detta kapitel diskuteras studiens tillförlitlighet och de etiska över-

väganden som följt genom undersökningen.  

Efter detta kommer resultatredovisningen i kapitel fem, där jag presenterar resultatet av de 

intervjuer jag utförde med förskolecheferna. Resultatavsnittet inleds med en presentation av 

de förskolechefer som reellt deltog i intervjuerna. På resultatredovisningen följer kapitel sex 

med en analys av resultaten där jag diskuterar och tolkar iögonfallande svar.  

Diskussionen återfinns i kapitel sju och här diskuterar och kritiskt analyserar jag både resultat 

och metod med utgångspunkt i den tidigare forskningen, teoretiska perspektiv och mina egna 

synpunkter. Kapitel sju avslutas med tankar om resultatens användbarhet samt förslag till fort-

satt forskning. Och slutligen sist i rapporten sammanfattas hela studien.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Specialpedagogik i skola och förskola 

Det specialpedagogiska kunskapsområdet befinner sig i ett fält mellan medicinsk/psykologisk 

forskning och ett mer självständigt område, om än med tvärvetenskapliga kopplingar till det 

sociologiska och pedagogiska forskningsområdet (Rosenqvist, 2007). Det finns ingen allmänt 

erkänd uppfattning om vilken typ av kunskapsområde det är.  Specialpedagogisk forskning 

kan sägas befinna sig i spänningsfältet mellan ett kategoriskt perspektiv och ett relationellt 

perspektiv på elevers svårigheter (a.a). I ett kategoriskt perspektiv riktas intresset mot indivi-

den som kategoriseras efter olika egenskaper och diagnoser. Ett relationellt perspektiv intres-

serar sig däremot för att se individen i sitt totala sammanhang, och fokus riktas mot samhälls- 

och skolrelaterade orsaker till att svårigheter uppstår. Man talar om elever med svårigheter 

eller elever i svårigheter (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det kategoriska per-

spektivet kan jämföras med det kompensatoriska perspektivet som, enligt Nilholm (2007) haft 

och till viss del har dominans inom specialpedagogiken. Ett kompensatoriskt perspektiv söker 

först och främst efter brister hos individen som kan åtgärdas med olika medel. Här existerar 

ett normalitetsbegrepp, vilket förespråkare för det kritiska perspektivet opponerar sig mot. 

Begreppet specialpedagogik kritiseras för att det i sig inrymmer en föreställning om att det 

finns normala och onormala elever. Det som ger upphov till svårigheter går, enligt det kritiska 

perspektivet, att finna i sociala processer. Här syns stora likheter med ett relationellt perspek-

tiv. Det kritiska perspektivet går så långt att man menar, att om dessa sociala processer hante-

ras rätt behövs ingen specialpedagogik. Även ett tredje perspektiv identifieras av Nilholm 

(2007) och detta kallar han dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet kan sägas stå för en 

kritik av det kritiska perspektivets utopi om en skolverksamhet där ingen specialpedagogik 

behövs. Skolan står inför ett verkligt dilemma; å ena sidan ska man ge alla elever liknande 

kunskaper, medan man å andra sidan har att anpassa sig till varje individs förutsättningar. 

Detta är ett dilemma skolan behöver förhålla sig till och bilda sig en uppfattning om hur det 

tar sig uttryck i den konkreta verksamheten (a.a.).  

Det tar tid för den nya specialpedagogen att få fäste i verksamheten ute på skolan visar en 

avhandling av Malmgren Hansen (2002). När specialpedagogerna började på utbildningen, 

som startade 1990, var de fortfarande inställda på att arbetet skulle inriktas mot eleverna. De 

visste inte mycket om vad handledning inom specialpedagogyrket betydde och utbildarna gav 

dem en tvetydig definition av begreppet. Det visade sig också att ingen på arbetsplatsen efter-

frågade handledning. Detta till trots ger de nyutbildade specialpedagogerna inte upp sin strä-

van att använda det handledande arbetssättet. Det som lärarna vid de skolor som specialpeda-

gogerna återvände till väntat sig var, att dessa skulle komma tillbaka med nya kunskaper om 

metoder och arbetssätt rörande elever i svårigheter. Specialpedagogerna hade visserligen lärt 

sig detta men den största kunskapen de tillägnat sig rörde människo- och kunskapssyn och 

handledning av lärare (a.a.).  

Enligt Rosenqvist (2007) kan specialpedagogiken definieras som ett hjälpverktyg som sätts in 

där den allmänna eller vardagliga pedagogiken inte räcker till. Även om specialpedagogrollen 

ännu inte är helt åtskild från speciallärarrollen menar han sig kunna se, att specialpedagogers 

arbetsuppgifter i dag alltmer omfattar verksamhet riktad mot alla elever. På samma sätt ser 

också Helldin och Sahlin (2010) att specialpedagogiskt verksam personal i förskolan och sko-

lan idag ofta involveras i pedagogiska frågor som rör alla barn och deras familjer. Uppdraget 

för specialpedagogen går ut på att hitta lösningar för hur undervisning bäst sker i en given 

situation. Med utgångspunkt däri menar de att specialpedagogik är en ”samordnande, rådgö-
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rande och rådgivande verksamhet” (a.a., s. 12).  De insatser som görs för barn som behöver 

mer stöd i förskolan utgörs av både generella och individuella insatser (Björck-Åkesson, 

2009). Själva förskolevistelsen i sig kan utgöra ett generellt stöd för vissa barn medan andra 

kan behöva ett komplement med mer individuellt stöd, och det är här specialpedagogiken 

kommer in i verksamheten, menar Björck-Åkesson.     

Siljehag (2010) formulerar däremot en oro för att specialpedagogernas intåg i förskolan ska 

leda till en segregering av barnen. I samtal hon fört med en grupp förskollärare och fritidspe-

dagoger under och efter deras specialpedagogiska påbyggnadsutbildning var ämnet specialpe-

dagogikens möte med förskolan. De moment, som denna grupp vittnar om att de stöter på i 

sitt arbete, är att leda, kartlägga, bedöma, följa upp och utvärdera specialpedagogiska situatio-

ner. Sammantaget visar gruppens erfarenheter på institutionen förskolan (och skolan) som en 

hierarkisk och utsorterande verksamhet, menar Siljehag. Detta förekommer som dolda meka-

nismer i verksamheten vilka specialpedagogen i förskolan bör vara vaksam på i arbetet kring 

barn i behov av särskilt stöd (a.a.).  

 

2.2 Skolutveckling 

Lokalt utvecklingsarbete växte fram som företeelse inom det obligatoriska skolväsendet på 

1980-talet i samband med introduktionen av en ny läroplan. Redan årtiondet före hade riksda-

gens utredning om skolans inre arbete, den så kallade SIA-utredningen (Prop. 1975/76:39) 

påpekat, att styrningen och utvecklingen av skolan måste decentraliseras. Skolans arbete för 

”elever med skolsvårigheter” (a.a., s. 17) behöver anpassas och organiseras till den lokala 

verksamheten. Tills nu har utvecklingsarbetet styrts centralt av Skolöverstyrelsen. Det är dock 

inte förrän på 1990-talet som den verkliga decentraliseringen av skolan sker och Skolverket 

och Myndigheten för skolutveckling inrättas för att stödja den lokala skolutvecklingen i 

kommunerna. Inom förskolan har detta delvis sett annorlunda ut än i övriga skolväsendet. 

Förskolan har egentligen aldrig haft någon stark statlig detaljstyrning eftersom den inte haft 

några nationella styrdokument (Groth, 2010). 1987 fick förskolan ett pedagogiskt program 

(Pedagogiskt program för förskolan, 1987:3) med råd från socialstyrelsen riktat till först och 

främst den lokala styrningsnivån, det vill säga kommunen. Det var först när Läroplan för för-

skolan (Lpfö 98) kom i slutet av 1990-talet, som man kan tala om ett styrningsverktyg mer 

direkt riktat till de yrkesverksamma i förskolan (Hammarström-Lewenhagen, 2006). Somma-

ren 2011 tas en nyreviderad läroplan i bruk i förskolan (Lpfö 98/11). I denna förtydligas såväl 

förskolechefens som förskollärarens ansvar när det gäller utvecklingsarbetet i förskolan.  

Samtidigt som en decentralisering av ansvaret idag blivit en självklarhet har också en form av 

marknadsorientering blivit aktuell, då föräldrar och barn har rätt att välja förskola/skola och 

privata aktörer har rätt att driva undervisningsverksamhet. Denna förändring påverkar skolans 

verksamhet och dess utvecklingsansvar. För lärare och skolledare innebär det ett delvis för-

ändrat uppdrag, som utmanar den allmänna bilden av både lärarens och skolledarens uppdrag 

och kompetenskrav, anser Groth (2010). För läraren innebär det ett utökat ansvar till att – för-

utom själva undervisningen – också ta ett kollektivt ansvar för att utveckla verksamheten på 

skolan. Och för skolledaren betyder det att han eller hon inte längre enbart har att se till att 

regelsystemet följs utan, att nu tillsammans med sina medarbetare uppmuntra till, initiera och 

genomföra förändringsarbete på det lokala planet (a.a.).  

När det gäller innebörden i begreppet skolutveckling finns det flera olika ingångar. Myndig-

heten för skolutveckling har valt ett öppet förhållningssätt, då man ser på skolutveckling som 
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processer vilka leder mot bättre resultat i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2008). De 

insatser som görs i skolutvecklingssyfte ”har som yttersta mål att det ska ske positiva föränd-

ringar i klassrummen för att fler lärare ska lyckas med att få eleverna att nå målen” (s. 17).  

Skolutveckling som processer talar även Berg och Scherp (2003) om. De liknar skolutveck-

ling vid en problemlösningsprocess. Ett problem är här inte nödvändigtvis liktydigt med något 

som är bekymmersamt, utan betecknar snarare ett angeläget område som av olika anledningar 

kan vara värt att analyseras. Det kan alltså innebära ett område där man inom verksamheten 

upplever sig som framgångsrik, men som man genom utvecklingsarbete strävar efter att bli 

ännu bättre inom. Det som kännetecknar en process av detta slag är att den har ett startdatum 

men inget slutdatum. Skolutvecklingsprocessen är alltså en ständigt pågående rörelse integre-

rad i skolans vardagsarbete. Det betyder att det blir lika naturligt för en lärare eller en skolle-

dare att ägna sig åt skolutveckling som att ägna sig åt klassrumsarbete eller skoladministra-

tion. Skolutvecklingsarbetet får med detta synsätt inriktning mot skolans verksamhet i alla 

dess delar och syftar till att skapa förändring av skolans vardag i sin helhet (a.a.).  

Utveckling betyder förändring eftersom, att där utveckling sker försiggår också en förändring 

av något slag. Men en förändring behöver inte nödvändigtvis betyda utveckling. Enligt Berg 

och Scherp (2003) är förutsättningarna för att utveckling ska ske att förändringen har ett utta-

lat mål eller syfte. Men det kan också vara en ambition, vision eller en idé som ligger till 

grund för förändringsarbetet. Enligt Ahrenfelt (2001) är förändring ett tillstånd som man har 

att förhålla sig till, eftersom världen är föränderlig och ständigt strävar efter utveckling.  

Inte sällan är det i praktiken en kombination av planerad utveckling och oplanerad förändring 

som initierar en skolutvecklingsprocess (Berg & Scherp, 2003). Bäst förutsättning för att det 

ska ske en skolutveckling föreligger när behovet och intresset av att förändra kommer inifrån 

verksamheten själv. Detta inifrån kommande initiativ kan behöva kompletteras med inspira-

tion och stöd utifrån i form av nya perspektiv, kompetens, verktyg och ibland ekonomiska 

förstärkningar. Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att för att utvecklingsarbetet ska 

bli lyckosamt och varaktigt måste detta stöd utifrån svara mot den berörda skolans behov och 

dilemman. Det kräver en bred delaktighet så att alla, från de lokala politikerna och förvalt-

ningen till eleverna via rektor och personal, deltar utifrån vars och ens ansvar. 

 

2.3 Skolutveckling och ledarskap 

Förskolechefen, som är ansvarig för förskolan, har det övergripande ansvaret för förskolans 

utvecklingsarbete och pedagogernas kompetensutveckling. Detta ingår i det pedagogiska led-

ningsansvaret. I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/11) som börjar gälla 

den 1 juli 2011, består en av skillnaderna jämfört med den tidigare läroplanen i, att förskole-

chefens ansvar tydligt anges. Som pedagogisk ledare har förskolechefen ansvaret för att för-

skolans verksamhet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen samt för förskoleverksamhetens 

kvalitet. Förskolechefen är således ansvarig för att ”systematiskt och kontinuer-

ligt/…/utveckla verksamheten” (s. 18). Denna utveckling ska, enligt styrdokumenten, sträva 

mot att barnens inflytande gynnas. Utvecklingsarbetet syftar även till att miljö och material 

stimulerar till utveckling och lärande, att barnen får den hjälp, det stöd och de utmaningar de 

behöver samt att samarbetet mellan förskolan och hemmet utvecklas.  

Augustinsson och Brynolf (2009) menar att ett framgångsrikt ledarskap bör präglas av att fo-

kus läggs på relationer, samspel och kommunikation i verksamheten. Dessa tre komponenter 
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är de som genererar energi till det ständigt pågående utvecklingsarbete som ledaren har ansvar 

för. Även Maltén (2000) lägger betydelse vid relationer då han talar om det relationsinriktade 

ledarskapet som en av flera olika dimensioner av det pedagogiska ledarskapet. De övriga di-

mensioner han nämner är: målinriktat, förnyelseinriktat, etikinriktat och situationsinriktat le-

darskap.  

Ett annat sätt att definiera ledarskapet i skolutvecklingsarbetet står Hargreaves och Fink 

(2008) för, då de talar om ett ”långsamt ledande” vilket kännetecknas av en ledare som ”age-

rar genast för förbättringar, väntar tålmodigt på resultat” samt ”förstår och förmedlar att 

genomgripande förändringar tar tid” (s. 55). Även Myndigheten för skolutveckling (2008) 

påpekar, att skolutvecklingsprocessen behöver föras långsiktigt och uthålligt. 

Att inventera behov och stå emot trender, att våga granska den egna skolkulturen samt att lita 

till egen kunskap och förmåga är tre utmaningar som behöver angripas för att skolutveckling-

en ska bli framgångsrik (Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman, 2004). Här 

har skolledaren en helt avgörande roll som består i att både ställa krav och stödja. Ställa krav 

på att utvecklingen ska drivas framåt och inte stanna vid sådant som redan fungerar i verk-

samheten, ge stöd åt drivande krafter och åt tvivlande pedagoger så att de ser möjligheterna, 

samt sist men inte minst, visa tilltro till pedagogernas egen kompetens och vilja att utvecklas 

(a.a.). Groth (2010) talar om den ”lokala skolkulturen” vilken utgörs av roller, vanor och tra-

ditioner som byggts upp under åren. Denna skolkultur utgör ett slags inre styrningsinstrument 

i skolan och kan vara både främjande och hindrande för utvecklingsarbetet. Här har skolans 

ledare en avgörande betydelse för hur denna kultur byggs och förändras.    

En kritisk kommentar till skolreformer vilka är centralt styrda ger Augustinsson och Brynolf 

(2009), som menar att de utgår från att framtiden går att styra och förutbestämma och har där-

för sällan fått önskad effekt. Vidare anser de, att en starkare utveckling sker om skolan får ha 

tolkningsföreträde för vad som är viktigt att utveckla och bli en självorganiserande verksam-

het. De menar att det är ett känt fenomen för de flesta som arbetar inom skolan, att nya för-

ändringar som implementeras utifrån ett uppifrån-och-ner-perspektiv ofta är mindre lycko-

samma. Att lärare och skolledare hade en annan uppfattning än de centrala myndigheterna om 

hur skolutveckling bäst sker konstaterar Scherp och Scherp (2007) i en studie de gjort om 

ledarskap och utveckling. Enligt lärarna och skolledarna, som deltog i studien, initieras 

skolutveckling främst av vardagsproblem som är svåra att lösa.  

Det är i vardagen just som den är, som dilemman ska hanteras och problem ska lösas. Rektorn 

befinner sig som ledare mitt inne i den reella skolvärlden med dess mångtydigheter och tvety-

digheter. Det är en vardag som präglas av paradoxer där rektorn får finna sig i ett tillstånd av 

kontroll och icke-kontroll samtidigt (Augustinsson & Brynolf, 2009). Genom att acceptera att 

det är skillnad på den idealiserade bilden av verkligheten och hur den verkligen visar sig får 

man en handlingsberedskap för att agera. Det gäller att som ledare ha förmågan att ”vara i 

världen” (a.a., s. 39). Att vara i världen och att konstruera energi är två fenomen hemmahö-

rande i komplexitetsteorin. I en komplex verksamhet krävs ett visst handlingsutrymme, bort-

kopplat från rutiner och förutbestämt innehåll, så att medarbetarna förmår konstruera energi. 

Genom att medarbetarna ges möjlighet att acceptera och ge sig i kast med problemen som 

uppstår i vardagsarbetet skapas denna energi. Och i en verksamhet där energi existerar skapas 

också en atmosfär av arbetsglädje, en beredskap att hantera det oväntade samt ett effektivare 

arbete (Augustinsson & Brynolf, 2009).  
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2.4 Handledning 

2.4.1 Inledning 

Att beskriva vad handledning är görs inte i en enkel och sammanfattande mening. Många vitt-

nar om handledningsbegreppets komplexitet. Det är ett begrepp som kan innefatta allt från 

handledning av studenter, så kallad utbildningshandledning, till konsulterande och rådgivande 

samtal inom såväl utbildningsområdet som psykoterapin (Killén, 2008, Näslund, 2007).  

För att kunna använda begreppet handledning behöver en definition göras. Bestämningen av 

handledningsbegreppet är ytterst beroende av sammanhanget, det vill säga vad handledningen 

ska leda till samt vilken funktion handledningen har (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 

1999). Tolkningen av handledningsbegreppet är situerat och bestäms utifrån tid och rum samt 

utifrån vilka deltagare som är aktuella. Därför kan man se att innebörden har ändrats något i 

samband med att handledaren inom den pedagogiska verksamheten idag oftare hämtas från 

universitetsvärlden än, som förut var vanligare, från det psykologiska eller sociala fältet 

(Hammarström-Lewenhagen, 2006). När det gäller handledning i en pedagogisk kontext, i 

vilken föreliggande studie rör sig, finner man i forskningen bland annat följande uttryck: pe-

dagogisk handledning eller handledning av pedagogiskt yrkesverksamma (Lauvås & Handal, 

2001; Hammarström-Lewenhagen, 2006) samt kvalitativa samtal (SFS 2006:1053; Von Ahle-

feld Nisser, 2009; Sahlin, 2010). Många andra begrepp florerar i litteraturen i dag men de 

nämnda är de mest aktuella i pedagogiska sammanhang. Alla tre begreppen pekar på handled-

ningens inriktning, mål och struktur och kommer i det följande att presenteras närmre.  

2.4.2 Pedagogisk handledning av yrkesverksamma 

När man talar om pedagogisk handledning sker det för att särskilja handledning av lärare från 

handledning av andra yrkesgrupper (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). Ordet peda-

gogisk kan även beteckna att handledningen är en pedagogisk metod som visar på förhållan-

det mellan handledare och handledd. Det vill säga att handledaren är en kunnig person inom 

ett område som undervisar en mindre kunnig person inom samma område (a.a.). Detta förhål-

lande motsätter sig däremot Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) som framhåller 

att relationen mellan handledare och handledd bygger på en respekt av den handleddes auto-

nomi: ”Det är en form av relation som erkänner att vi alla är aktivt skapande och ansvarsta-

gande individer i utvecklingen av vår yrkesteori och praktik” (s.45). Vad det råder enighet om 

angående den pedagogiska handledningen är att ordet pedagogisk visar på en handling som 

riktar sig mot pedagoger och att det är det pedagogiska arbetets innehåll som står i centrum i 

handledningen (Hammarström-Lewenhagen, 2006).  

För att ytterligare försöka få förståelse för vad pedagogisk handledning är behöver området 

avgränsas. Genom att tala om vad handledning inte är snävas begreppet in. När det gäller 

handledning i pedagogiska sammanhang görs en skillnad mellan konsultativa samtal och 

handledningssamtal. Både konsultation och rådgivning/vägledning sker oftast under en viss 

begränsad tid medan handledning sker under längre tid. Konsultationens primära syfte är att 

utreda ett specifikt problem och ges ofta professionsövergripande av en person som är specia-

list på det specifika problemområdet (Killén, 2008; Persson & Rönnerman, 2005). Från detta 

skiljer sig pedagogisk handledning i betydelsen något som strävar mot att utveckla den yrkes-

utövandes förmåga att utföra sitt yrke på ett professionellt sätt. Den professionella utveckling-

en är kärnan i denna typ av handledning (Killén, 2008). En annan avgränsning av handled-

ningsbegreppet sker mot idrottsvärldens coachning. När en tränare ska se till att en idrottsut-
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övare utvecklas sker det ofta genom instruktion, demonstration, prövning och korrektion 

(Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal 1997). Det är specifika moment och tekniker som ska 

förbättras och det finns i regel ett bestämt ”rätt” och ”bäst” som handledningen tar sikte på. 

Skillnaden mot pedagogisk handledning är att i lärarens arbete varierar situation och deltagare 

hela tiden, och läraren måste anpassa sin praktik till en mängd ständigt växlande förhållanden. 

Vad handledaren här kan göra är att hjälpa läraren att bli medveten om vad hon väljer att göra, 

varför hon handlar som hon gör, vad som kan vara möjliga alternativ och vad hon – och andra 

– bygger sina tankar, föreställningar och värderingar på (a.a.).  

Det begrepp som används i denna studie är pedagogisk handledning av yrkesverksamma, vil-

ket förtydligar att det handlar om handledning i pedagogisk verksamhet som syftar till att ut-

veckla densamma (Hammarström-Lewenhagen, 2006). Genom att prova andra alternativa 

formuleringar visas mer på vad denna handledning egentligen handlar om. Så visar till exem-

pel handledning i samspel mellan yrkesverksamma mer av relationernas betydelse mellan de 

deltagande i samtalet. Ännu en senare formulering som Hammarström-Lewenhagen (2006) 

funderar kring är att man gör handledning eftersom alla är delaktiga i handledningsprocessen. 

Gjems (1997) användande av ”deltagare” istället för ”de handledda” visar att deltagarna i 

handledning är aktiva i samtalet.  

Två inriktningar i handledningssamtalet kan urskiljas enligt Lendahls Rosendahl och Rön-

nerman (2002). Den ena är att de handledda ska få en förståelse för praktiken. Då fokuseras 

tankar om yrkesvardagen och hur saker förhåller sig till varandra på ett särskilt sätt. Detta kan 

också, men behöver inte alltid, medverka till en förändring av praktiken. Den andra inrikt-

ningen fokuserar på handlingen i den egna praktiken där man granskar och omprövar olika 

göranden i vardagen. Målet med denna inriktning är att förändra i praktiken. Målsättningarna 

för handledningen kan alltså röra kunskap, färdigheter, personligheten och kvaliteten i arbetet. 

I verkligheten blandas de olika inriktningarna och går inte klart att urskilja i handledningssitu-

ationen. Hammarström-Lewenhagen (2006) delar in handledningen i tre olika inriktningar 

utifrån dess huvudsakliga syfte. Alla tre har som mål både en förståelse för praktiken och en 

förändring av praktiken. Det första är kollegiala samtal som kännetecknas av kunskapande 

kring vardagens företeelser i yrkespraktiken. Syftet är att nå en gemensam kunskapsbas i kol-

legiet. Den andra inriktningen är kompetensutveckling med stöd av handledning. Denna form 

av handledning syftar till, som hörs av namnet, att leda mot en ökad kompetens inom något 

särskilt område. Den tredje är projekthandledning vars syfte är att leda genom ett – oftast av 

ledningen initierat – utvecklingsprojekt i skolan.  

Tydlighet i inriktning och syfte framhålls som avgörande för att utveckling av kunskap ska 

ske. Problem uppstår när deltagande parter inför en handledning inte riktigt vet vad det inne-

bär. Det kan, rättare sagt, vara så att alla tror att de vet vad handledning är och att alla andra 

har samma uppfattning. Och om man själv är osäker så tror man att åtminstone ”den andre” 

vet innebörden i det som ska ske (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). För att undvika 

missförstånd och för att få kvalitet i handledningssamtalen gäller det, att innan handledning 

startar, för alla parter göra tydligt vem handledningen inriktas på samt vilket syfte den har 

(Hammarström-Lewenhagen, 2006).  En metod kan vara, att inför inledningen av en handled-

ningsperiod upprätta någon slags samarbetskontrakt. Detta kan göras skriftligt eller muntligt, 

där de medverkandes förväntningar, roller och ansvar samt praktikens mål och innehåll klar-

läggs (Killén, 2008). 

För att handledningen ska vara meningsskapande för deltagarna behöver innehållet i den sty-

ras av de handledda. Det är pedagogerna själva som ska lyfta de ämnen som de vill diskutera 
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och reflektera över (Gjems, 2007; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). När detta sker 

blir handledning en lärprocess som pågår mellan deltagarna, där även handledaren ses som en 

av dessa deltagare (a.a.).  

När det gäller direkta effekter som följd av pedagogisk handledning vittnar studier, baserade 

på intervjuer med skolledare, om positiva förändringar inom flera områden (Åberg, 2007). 

Några exempel på de förändringar skolledarna ser är bättre hantering av problem omkring 

exempelvis elever i behov av stöd, bättre relationer inom personalgruppen, utveckling inom 

pedagogiskt arbete och mer reflektion i den pedagogiska verksamheten. Effekter av handled-

ning går alltså att spåra på organisations-, grupp- och individnivå, dock saknas det en diskus-

sion och problematisering av dessa förändringar, enligt Åberg. 

2.4.3 Handledning som kompetensutveckling 

Att använda handledning som en form av kompetensutveckling i skolutvecklande syfte har 

blivit allt mer förekommande inom förskolan (Utbildningsdepartementet, SOU 1997:157). 

Även inom skolans värld förefaller detta syfte med handledning vara ett växande område 

(Lendahl Rosendahl & Rönnerman, 2002). Denna form av kompetensutveckling tog sin bör-

jan i att ansvaret för skolans utveckling decentraliserades på 1990-talet. Då börjar nya former 

för lärares kompetensutveckling prövas med teorin om att det finns en förbindelse mellan lä-

rarens kompetensutveckling och skolans egen utveckling. När handledningen riktar sig mot de 

pedagogiskt yrkesverksamma blir kopplingen mellan kompetensutveckling och utveckling av 

verksamheten tydlig och handledningen får således dubbla syften (a.a.).  

Att på traditionellt sätt erbjuda lärarna fortbildning genom studiedagar och föreläsningar är 

idag otillräckligt menar Åberg (2007). Dessa kurser ges på givna dagar med givna ämnen och 

är inte alltid kopplade till lärarnas just då upplevda behov. Centralt organiserade utbildnings-

insatser kan endast ses som ett komplement till den kompetensutveckling som sker på arbets-

platsen, s.k. arbetsplatslärande. ”Jag menar att fortbildning inte enbart får reduceras till ett sätt 

att få lärarna att gå i takt, utan måste stimulera lärarnas självständiga tänkande kring sin egen 

praktik.” (a.a., s. 92) 

För att handledningsprocessen ska generera skolutveckling behöver den ta sin utgångspunkt i 

en förståelse av praktiken och en vilja till förändring av den (Lendahls Roendahl & Rönner-

man, 2002). Det är också avgörande att en förändring påbörjas utifrån påträffade behov i 

verksamheten. En annan faktor som är viktig för att utvecklingen ska bli god är gruppen 

(Gjems, 1997; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002; Hammarström-Lewenhagen, 2006). 

Genom att alla gruppdeltagare bidrar med sina erfarenheter, tankar och kunskaper omkring 

ämnet berikar man varandras tänkande. Man kan se varje gruppdeltagare som medhandledare 

då var och en har möjlighet att vidga perspektivet för den andre (Lauvås m.fl., 1997).  

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) behandlar frågan om det finns en relation mellan 

individuellt och kollektivt lärande. Samtidigt som handledning i grupp ger varje enskild 

gruppmedlem möjlighet att höja sin kompetens enligt resonemanget ovan, så sker i grupp-

handledning också ett kollektivt lärande. Författarna menar att då handledningen sker i en 

grupp av lärare, har de möjlighet att forma en gemensam uppfattning om såväl förståelsen av 

praktiken som förändringen av den. Samtalet i gruppen utgår från varje individs föreställning-

ar, idéer och kunskaper. Detta kollektiva lärande kräver tid och kontinuitet, därför är det vik-

tigt att handledning som ska leda till verksamhetsutveckling hålls kontinuerligt. En annan 

aspekt som är viktig för att skolutveckling ska ske är att det i handledningen sker ett möte 
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mellan teorier, forskningen och den praktiska erfarenheten. Det är därför viktigt att handleda-

ren är kunnig i teorier om lärande och om aktuell forskning kring skolan. För att få kvalitet i 

handledningssamtalet behöver allas perspektiv tas till vara; handledaren bidrar med sin teore-

tiska kunskap och pedagogen med sin kunskap från konkreta situationer (a.a.). Gjems (1997) 

beskriver kopplingen mellan handledning och kvalitetshöjning av verksamheten så här: 

Våra egna synpunkter och erfarenheter får klarare kontur i mötet med andras kunskap och erfa-

renhet. Tydligare konturer bidrar så till att vi förstår vår egen kunskap och vår egen praktik bätt-

re, och vidgad förståelse är en förutsättning för kvalitetshöjning (s. 57).  

Fröet till kvalitetshöjning av verksamheten: ökad förståelse föder ökat engagemang som leder 

till vidareutveckling av arbete och samarbete. 

Det har inte funnits någon tradition i skolan att lärare delar sina kunskaper med varandra på 

ett systematiskt sätt, utan varje lärare har arbetat utifrån sin privata förtrogenhetskunskap 

(Lauvås m.fl., 1997). Utveckling av lärares kompetens – enskilt och tillsammans – måste utgå 

ifrån och bygga på den redan existerande kompetensen i lärarlaget. Detta blir särskilt viktigt 

eftersom mycket av arbetet i skolan och så gott som allt i förskolan görs i arbetslag (Utbild-

ningsdepartementet, SOU 1997:157).  

Enligt läroplansbetänkandet är pedagogisk handledning av arbetslag ett allt mer förekomman-

de inslag i utvecklingsarbetet på förskolorna. Lauvås, Hofgaard Lycke och Handal (1997) 

presenterar en form av handledning som de kallar kollegahandledning. Den innebär att lärare 

och gärna även skolledare träffas i små grupper (3-4 personer) regelbundet (exempelvis var-

annan vecka) och handleder varandra. Denna form av handledning är menad att utgöra en 

naturlig del i lärares och skolledares vanliga professionella arbete i skolan. Handledningens 

innehåll kan beröra lärarnas undervisning men också andra sidor av lärararbetet, till exempel 

förhållandet till enskilda elever och föräldrar, vidareutbildning och karriärplaner. Syftet med 

kollegahandledning är, att den enskilda läraren ska få hjälp att medvetandegöra och utveckla 

sin praktiska yrkesteori (Lauvås & Handal, 2001). Med praktisk yrkesteori menas den indivi-

duella, tysta förtrogenhetskunskap en lärare besitter. Kollegahandledning har också till syfte 

att lärarna som grupp ska utveckla sin gemensamma yrkeskunskap i teori och praktik. För att 

denna form av medvetandegörande och utveckling ska åstadkommas ställer handledaren frå-

gor som utmanar det för givet tagna. Det är frågor om hur och varför, som ifrågasätter det 

vanligt förekommande och naturliga i lärarens arbete. Inte för att påvisa fel utan för att lyfta 

upp det, göra det synligt och pröva det (a.a.). Den kulturella nivån (Groth, 2010) kan utgöra 

fokus i kollegahandledning. Det bidrar till att tillitsfulla relationer mellan lärarna skapas, rela-

tioner som utgör en grund för att praktiska dilemman kan synliggöras (Blossing, 2003). Såle-

des är handledning mellan kollegor ett exempel på en bra struktur för att kulturella, för givet 

tagna uppfattningar, utmanas och ställs i relation till verksamhetens mål (a.a.). 

2.4.4 Skolledaren och handledning 

Att tala om handledare och handledda som handledningens två parter är det vanligaste. Men 

när handledningens mål och syfte är skolutveckling behöver detta utökas till tre parter menar 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002). Skolledaren har en betydande roll som ansvarig 

för skolutvecklingen och pedagogernas kompetensutveckling och behöver därför vara väl 

insatt i handledningens göranden och möjligheter. Även kunskap om handledarens kompetens 

behövs för att målet med handledningen ska uppfyllas. Det behövs en ”deltagande skolledare” 

(s. 74). Skolledaren ska inte bara vara den som beställer och organiserar pedagogisk handled-
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ning utan ska också själv delta i handledningen. På det sättet kan skolledaren såväl vara in-

volverad i analysen av vad lärarna vill utveckla som delaktig i själva utvecklingsprocessen, 

det vill säga handledningssamtalen.  

Hammarström-Lewenhagen (2006) problematiserar skolledaren som initiativtagare till hand-

ledning. Författaren menar, att skolledarens beställning av handledning för sina pedagoger i 

ett skolutvecklingssyfte, kan avslöja en underliggande bristsyn på lärarna. En outtalad sådan, 

men som likväl kan uppfattas som en kritik mot pedagogerna som i rektors ögon behöver 

kompetensutvecklas. Ett exempel på att lärarna känner sig värderade inför talet om att delta i 

handledning ger Malmgren Hansen (2002) i sin studie av specialpedagogers handlednings-

uppdrag. Specialpedagogerna som intervjuas i denna avhandling vittnar om att lärarna tar av-

stånd från handledning av rädsla för att i den få sitt arbete ifrågasatt. Specialpedagogerna me-

nar att det är lärarnas brist på tillit och trygghet som orsakar detta avståndstagande. Vid sidan 

om detta finns också en tveksamhet till att handledning av yrkesverksamma som ett styrin-

strument verkligen genererar den utveckling som önskas. Inlärningen i handledning bygger på 

att det är de enskilda pedagogernas egna behov av kunskap och utveckling som behandlas. 

Vidare bör en lyckad handledningsprocess bygga på frivillighet från deltagarna (Gjems, 

1997). Att handledningen om möjligt befinner sig i ett spänningsfält mellan dessa två: disci-

plingering och utforskande slås fast av Hammarström-Lewenhagen (2006).  

2.4.5 Handledare eller kvalificerad samtalspartner? 

Det var i början på 1990-talet som efterfrågan på handledning i pedagogisk verksamhet tog 

fart, enligt Åberg (2007) och här fanns då en mängd olika handledare på fältet. Det var psyko-

loger och kuratorer såväl som specialpedagoger och personer från högskola och universitet. 

Vid samma tid började specialpedagoger utbildas till att kunna handleda. Handledaren utgör i 

sin roll och i sin funktion en avgörande faktor för handledarsamtalets kvalitet. Viktiga funk-

tioner för en handledare är att verka för ett gott samtalsklimat, styra kommunikat ionen och 

utmana deltagarna i sätt att resonera. Handledaren behöver också tona ner sin egen expertroll 

och framhäva gruppens förmåga till problemlösning (Gjems, 1997). Att leda deltagarna till 

reflektion över sin praktik och tydliggöra förhållningssätt leder till professionell utveckling 

och metodutveckling, enligt Killén (2008). Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) menar 

att en viktig faktor för att handledning ska generera skolutveckling är att det finns utbildade 

handledare för detta syfte. Handledare som handleder pedagogiskt yrkesverksamma bör ha en 

god kunskap om teorier om lärande, för att kunna bidra med nya perspektiv åt pedagogerna.  

Begreppet kvalificerad samtalspartner har ersatt begreppet handledare i texter om specialpe-

dagogens kompetenser (SFS 2006:1053). Hur detta begrepp ska uttydas står det däremot inget 

om. Det anses något otydligt och Sahlin (2010) menar, att uttrycket är en byråkratisk skapelse 

som inte är helt genomtänkt. De lärosäten som utbildar specialpedagoger, och alltså har an-

svar för att examensordningen genomförs, har enligt Sahlin tolkat begreppet som en kombina-

tion av handledning och konsultation. Det som uttryckligen anges i texten till specialpedago-

gens examensordning är ”kvalificerad samtalspartner och rådgivare” (SFS 2006:1053). Vid en 

kvalitetsgranskning av specialpedagogutbildningen som utfördes 2005 (Högskoleverket, 

2006:10 R) tolkas det ”nya” i specialpedagogutbildningen så, att specialpedagogen ska ha 

”förebyggande uppgifter samt bidra till inkludering och minskad segregation” (s. 17). De kon-

staterar samtidigt att samtliga av Sveriges utbildningar har tagit till sig det inkluderande per-

spektivet och tolkat specialpedagogens roll så, att den i första hand ska vara rådgivande, hand-

ledande och utvecklande. Att arbeta förebyggande och utvecklande samt att fungera som en 

kvalificerad samtalspartner visar att detta handlar om en ”kvalificerad pedagogisk lednings-
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funktion” (Von Ahlefeld Nisser, 2009). Denna funktion ställer krav på samtalsledarens för-

hållningssätt, vilket innebär att låta alla deltagares röster bli hörda och vara lika mycket värda 

(a.a.).  
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Denna studie har som syfte att identifiera förskolechefers syn på specialpedagogen som hand-

ledare och verktyg i förskolutvecklingen. Förskolecheferna som deltar i studien anger sin bild 

av handledningsverksamheten, vilket innebär att det är beskrivningar av handledning som 

intresset riktas mot. Fokus riktas även mot handledningens relation till förskolutvecklingen.  

De teoretiska ramverk jag använder i min tolkning av informanternas berättelser tar avstamp i 

den socialkonstruktivistiska teorin samt det sociokulturella perspektivets teori om att all för-

ståelse bildas i samklang med omgivningen. Dessa tankar sammanlänkas med systemteorin 

som riktar uppmärksamhet på relationer mellan människor.  

 

3.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Det centrala i den socialkonstruktivistiska teorin är att se lärande som en aktiv process. Indi-

viden konstruerar sin kunskap i samspel med andra i sociala processer. Dessa processer kräver 

att det finns en kommunikation mellan människor, ett samtal som skapar mening och inne-

börder i individens upplevelser (Barlebo Wennerberg, 2001). I det avseendet konstruerar indi-

viden sin kunskap tillsammans med andra snarare än tar emot den. Von Ahlefeld Nissers 

(2009) beskrivning av den aktiva processen lyder: ”… det passiva substantivet kunskap för-

skjuts till ett aktivt verb; kunskapande” (s. 82). På samma sätt ger handledningssamtalet ut-

rymme för deltagarna att reflektera tillsammans över upplevda fenomen. Handledning är ett 

samtal mellan människor där förförståelse lyfts upp och gruppdeltagaren ges möjlighet att 

skapa ny förståelse för det upplevda.  Handledning blir då synonym med det kunskapande 

samspelet i sociala processer.   

Kunskapen och förståelsen är kontextberoende, det vill säga den upprätthålls av de specifika 

ekonomiska, sociala, kulturella och rumsliga faktorer som råder. Verkligheten kan, enligt det 

socialkonstruktivistiska synsättet, inte objektivt beskrivas eller avbildas som på ett fotografi. 

Det finns ingen bild av verkligheten som är ”den rätta”, utan verkligheten konstrueras av 

”upplevaren” tillsammans med andra ”upplevare”. Detta bäddar för en kritisk hållning till den 

kunskap som ofta tas för given, man intresserar sig framförallt för hur den har uppstått (Bar-

lebo Wennerberg, 2001). Genom språkets användande kan den förståelse vi redan har, utma-

nas så att vi erbjuds nya handlingsmöjligheter på samma sätt som handledaren i ett handled-

ningssamtal genom sitt sätt att ställa frågor utmanar deltagaren att ta nya perspektiv. I förelig-

gande studie diskuteras vad som kännetecknar en kvalificerad samtalspartner, vilket är det 

begrepp som har ersatt uttrycket handledare i specialpedagogutbildningarnas examensbe-

skrivningar. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle jag vilja likna den kvalificerade 

samtalspartnern vid en person att ”kunskapa” tillsammans med, någon som på ett medvetet 

sätt utmanar förgivettagen kunskap.  

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv  

Handledningssamtalet som verktyg för pedagogers utveckling, och som en följd därav försko-

leverksamhetens utveckling, är ett intresseområde för denna studie. Lev S. Vygotskys största 

intresseområde var enligt Åberg (2009) att försöka förstå tillblivelsen och utvecklingen av 

människans högre mentala funktioner. Denne ryske psykolog, verksam under 1920- och 1930-

talen i det som då var Sovjetunionen, företräder det sociokulturella perspektivet. Det sociokul-
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turella perspektivet representerar tanken, att lärande handlar om vad individen eller kollekti-

vet tar med sig från sociala situationer. Allt lärande sker i samspel med andra och i själva ver-

ket kan inte människan undvika att lära, då varje samtal, händelse eller handling skapar möj-

lighet för lärande (Säljö, 2000). Tänkandet utvecklas, enligt Bråten (1998), i två steg; först på 

det sociala planet i samverkan med andra människor, och sedan då den nya förståelsen inter-

naliseras i individen. Detta kan appliceras på effekterna av ett handledningssamtal; reflekte-

rande tillsammans med andra resulterar i ett nytt sätt för den handledde att tänka och handla i 

praktiken.  Samspelet med andra människor är, enligt det sociokulturella perspektivet, avgö-

rande för att individen ska utveckla tänkandet och andra mentala funktioner (a.a.).  

En bekant term i Vygotskys teori är, enligt Säljö (2000), den proximala (närmaste) utveck-

lingszonen. Denna kan förklaras som skillnaden mellan å ena sidan individens aktuella ut-

vecklingsnivå, och å andra sidan den potentiella utvecklingsnivå som individen kan uppnå 

genom samverkan med en mer erfaren person (a.a.). Enligt Säljö (2000) används termen av 

Vygotsky för att förklara barnets utveckling av högre förmågor. Ensam visar barnet en viss 

förmåga till problemlösning, på barnets egen utvecklingsnivå. Tillsammans med en vuxen, 

och dennes sätt att använda språket i samspel med barnet, uppenbaras däremot en annan högre 

förmåga till tänkande och problemlösning, och barnet höjer sig över sin utvecklingsnivå. In-

tersubjektivitet och dialog är viktiga termer i sammanhanget. Det vill säga att barnet inte bara 

hämtar kunskapen från en vuxens sätt att förklara, utan är själv en del av kunskapsprocessen. 

Det handlar om en slags ömsesidighet där varje part medverkar utifrån sin erfarenhetsvärld 

(Bråten, 1998).  Det är svårt att här låta bli att dra paralleller till handledningssamtalet, som ur 

en aspekt kan sägas vara forum för att tillsammans med andra klara ut problem som är svåra 

att lösa på egen hand.    

Kommunikationen och språket är återigen centrala faktorer för kunskapsutveckling (Säljö, 

2000). Språket och tänkandet formas på ett mellanmänskligt plan och internaliseras därefter i 

personligheten. Det utvecklas från samtal med andra till intrapersonella samtal (Åberg, 2009). 

Återigen vill jag göra en jämförelse med handledningssamtalets användande av språket. Språ-

ket är en av de kognitiva funktioner som i ett sociokulturellt perspektiv kallas för medierande 

redskap (Säljö, 2000). Med hjälp av medierande redskap, till vilka även hör skrivande, räk-

ning och fysiska redskap som till exempel datorn och bilen, kan individen ”förflytta” sig bor-

tom sin befintliga upplevelsevärld. Hon kan transporteras längre, göra mer komplicerade be-

räkningar, tänka och förstå världen bättre. Enligt det sociokulturella perspektivet är all förstå-

else medierad, det vill säga att vi bara kan få tillgång till världen indirekt, i förmedlad form 

(Åberg, 2009). Mot bakgrund av detta måste också förskolechefernas berättelser under inter-

vjuerna i studien förstås. 

 

3.3 Systemteoretiskt perspektiv 

I mitt syfte att undersöka hur handledning används i förskolans utvecklingsarbete riktar jag 

blicken mot systemteorin. Precis som både det sociokulturella och det socialkonstruktivistiska 

perspektivet, menar systemteorins företrädare att fenomen förstås i ett sammanhang, det vill 

säga att förståelsen är kontextberoende. Inom systemteorin fokuseras sociala system, vilka 

betecknar en grupp individer som exempelvis arbetar tillsammans under en lång tid. Systemet 

består av delar, vilka är individerna som arbetar tillsammans. Dessa individer står i relation 

till varandra och påverkar varandra ständigt. Relationerna är centrala och de som håller ihop 

systemet (Gjems, 1997).  En grundläggande utgångspunkt i systemteori är att alla delar ömse-

sidigt påverkar varandra och därför måste det sociala systemet betraktas ur ett helhetsperspek-
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tiv. Sker en rörelse eller förändring i en del av systemet påverkar den de andra delarna i sy-

stemet. Ett socialt system har, enligt systemteorin, både en inre och en yttre styrning. Den inre 

styrningen sker i samverkan och påverkan mellan delarna i systemet, medan den yttre styr-

ningen är den påverkan som kommer utifrån, från exempelvis politik, ekonomi och andra sy-

stem (a.a.).   

Social systemteori går att applicera på handledningssamtalet, där samtalsforumet är systemet 

och deltagarna i detta samtal utgör delarna. Men först och främst vill jag i denna studie, be-

trakta utvecklingsarbete med handledning som redskap ur detta perspektiv. Med hjälp av 

handledningssamtalet kommer pedagogerna i arbetslaget att förändras både individuellt och 

som kollektiv. Varje förändring av en del (en pedagog) i systemet (arbetslaget) ger effekter av 

något slag på de övriga delarna (pedagogerna). Enligt Gjems (1997) är påverkan ömsesidig 

och likaså har varje system relationer till andra system. Det betyder att när systemet arbetsla-

get förändras, kommer även systemet förskolan att förändras.  
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4 METOD 

I detta kapitels inledning görs en orientering i alternativa metoder som kunde varit relevanta 

för min undersöknings datainsamling. Därefter presenteras den metod jag valt för min studie 

och slutligen redovisas undersökningens genomförande.  

 

4.1 Metodövervägande 

För den som väljer att utföra en undersökning inom det samhällsvetenskapliga forskningsom-

rådet finns en rad olika metoder att välja mellan. Det är nödvändigt att sammanlänka pro-

blemområde med metod, vilket innebär att väga fördelar mot nackdelar med de olika meto-

derna utifrån studiens syfte och utifrån den tid och de medel som står till forskarens förfogan-

de (Bell, 2006). Syftet för studien var att belysa användningsområden för specialpedagogen 

som handledare i förskolan. Jag ville åskådliggöra förskolechefers inställning till specialpeda-

gogen som handledare och redskap i förskolutvecklingen. Urvalet av de samhällsvetenskapli-

ga forskningsmetoder jag valt att diskutera i detta avsnitt; surveyundersök-

ning/enkätundersökning, gruppintervju och deltagande observation, baseras på att de skulle 

kunna utgöra alternativa metoder för syftet med min studie.  

Surveymetoden är den som bland annat används vid marknads- och konsumentundersökning-

ar. Denna metod kännetecknas av att man samlar in data från en relativt stor grupp av männi-

skor. Målet med surveyundersökningen är att ta reda på uppfattningar och egenskaper hos en 

population – exempelvis samtliga invånare i en stad – genom att rikta sig till ett representativt 

urval (May, 2001). Därför är valet av undersökningsgrupp av avgörande betydelse i denna typ 

av undersökning. Undersökningen utgår alltid från någon teori och syftet är att antingen pröva 

teorier som forskaren utgår från, så kallade hypoteser, eller att utforma teorier utifrån de resul-

tat som erhålls. Redskapet man använder är alltid någon form av frågeformulär – enkäter eller 

intervjuer – vilka måste vara strängt standardiserade för att kunna bli jämförbara. Resultaten 

blir kvantifierade och mätbara och man får fram någon form av statistik (Bell, 2006).  

Denna metod har sina fördelar i att den får fram ett representativt och mätbart resultat från en 

stor grupp individer. Har man inte så mycket tid att lägga på undersökningen går en enkätun-

dersökning relativt fort att administrera, tolka och rapportera. Är det däremot en mer kvalita-

tiv undersökning man vill göra är resultaten som går att utröna ur en surveyundersökning inte 

tillräckliga. Det slutet formulerade frågorna och svarsalternativen i en enkät ger inte utrymme 

för informantens djupare attityder eller olika betydelser de tillskriver en händelse. Dessutom 

kan inte forskaren veta om informanten tolkat frågorna på det avsedda viset när det inte finns 

utrymme för en dialog mellan forskare och informant (May, 2001). Ofta används surveyme-

toden i samhällsforskningen som en av flera metoder. Då har man möjlighet att komplettera 

med en kvalitativ metod som skaffar forskaren kunskap om informanternas perspektiv samt 

om sociala och kontextuella faktorer (a.a.).  

Observationer används framförallt för att studera människors beteenden och samspel med 

varandra (Kvale & Brinkmann, 2009). Den så kallade Chicagoskolan var betydande för delta-

gande observationers framväxt och satte fokus på studiet av sociala förhållanden genom att 

som forskare själv delta i dem (May, 2001). I explorativa undersökningar är det vanligt att 

observationer används för ett första utforskande av problemområdet (Patel & Davidsson, 

2003). Den förståelse man då får, lägger grunden för fortsatta studier med andra tekniker för 

datainsamlande. Fördelarna med den deltagande observationen är att forskaren inte har en 
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förutbestämd uppfattning om vad som är betydelsefullt i den sociala värld som ska studeras. 

Metoden förutsätter ett induktivt förhållningssätt, där forskaren formulerar en teori utifrån de 

data som samlats in (Patel & Davidsson, 2003), istället för som i exempelvis surveyundersök-

ningen testa hypoteser och teorier på den verklighet som studeras, ett så kallat deduktivt förfa-

ringssätt (May, 2001). Andra fördelar är att det genom deltagandet i ”forskningsobjektet”, 

finns möjlighet att reda ut språkliga och kulturella skillnader som annars kan vara giltiga i en 

intervjusituation. Vidare får man i intervjun reda på informantens uppfattning om vad som 

sker, medan man genom observationen får reda på vad som faktiskt sker (Bell, 2006). Att 

använda deltagande observation som metod i föreliggande studie var aldrig aktuellt. Likväl 

hade metoden kunnat användas, för att jag som undersökare med egna ögon skulle ta del av 

handledningens användande i de förskoleverksamheter jag besökte. En deltagande observa-

tion hade också kunnat bidra till att jag hade fått en djupare förståelse för innehållet i försko-

lechefernas berättelser. Detta hade emellertid krävt en längre period av forskning än vad som 

stod att få inom detta projekt.  

En annan metod som kunde varit relevant för denna studies syfte är fokusgruppintervjuer. 

Denna form av intervju kännetecknas av, som hörs av namnet, att intervjun sker i en grupp av 

individer. Intervjun sker mer i form av ett samtal, där intervjuaren lyssnar och upprätthåller 

fokus i intervjun vid ett förut valt ämne. För min studie kunde denna metod varit aktuell, dels 

för att den påminner om ett handledningssamtal, vilket skulle utgöra ämnet för intervjun. Och 

dels för att få fram mer information, då informanterna skulle dela sina tankar med varandra 

och också ”hjälpa” varandra att komma vidare i sina tankar. Förespråkarna för gruppintervjuer 

anser, att en av vinsterna består i att interaktionen i gruppen ger vidare förståelse hos den en-

skilde gruppdeltagaren, samt att den kan ge uppslag till förbättringar inom det studerade om-

rådet, påpekar Trost (2005). Trost hävdar också att metoden inte först och främst skall använ-

das för att få fram attityder eller åsikter, men väl att den är passande till att sammanföra erfa-

renheter och sätt att resonera om fenomen.  

Mitt mål med föreliggande studie var delvis att öka informanternas medvetenhet och intresse 

för pedagogisk handledning som ett kompetenshöjande och utvecklande redskap. Anledning-

en till att jag trots detta valde bort gruppintervju som metod kan motiveras på (åtminstone) två 

sätt: svårigheterna som kan förknippas med att genomföra en gruppintervju samt att det före-

föll enklare att genomföra en individuell intervju. Svårigheterna inbegriper dels att hitta en 

passande grupp och dels att leda en grupp så att fokus behålls. Det som gjorde att den indivi-

duella intervjun låg bäst till hands, var bland annat det faktum att metoden är mer omskriven, 

eftersom den mesta intervjuforskningen sker med individuella intervjuer (Kvale & Brink-

mann, 2009).  

Det som kan ses som nackdelar med att använda gruppintervjun är bland annat etiska svårig-

heter. Efter en gruppintervju med flera deltagare är det svårare att förlita sig på att tystnads-

plikten hålls, jämfört med en enskild intervju där det endast är intervjuaren som behöver 

betänka detta. Som nackdel kan också betraktas risken för informanterna att bli påverkade av 

den som är mest dominant i samtalet, och därför inte få fram vad de verkligen menar. Häri 

ligger den tredje faktorn som talar mot användandet av gruppintervjun, nämligen den vanskli-

ga uppgiften för intervjuaren att hålla samtalet på en jämbördig nivå (Bell, 2006). 
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4.2 Val av metod 

Den teoretiska utgångspunkten för den studie jag genomförde var först och främst synen på 

kunskap som socialt konstruerad. Detta gällde såväl studiens ämne som studiens metodolo-

giska val. Både det socialkonstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet, vilka studien 

grundar sig på, hävdar samtalet som skapande av mening och förståelse. Säljö (2000) uttryck-

er att språk och kommunikation är centrala faktorer för kunskapsutveckling. Syftet med studi-

en var, att med fokus på förskolan belysa handledningens användningsområden, samt att iden-

tifiera förskolechefers syn på specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och redskap i 

skolutvecklingsfrågor. Det var de deltagande förskolechefernas uppfattning om handledning 

och dess tillämpning i förskoleverksamheten som ställdes i centrum för mitt intresse. För detta 

ändamål behövde jag samtala med dem och därav föll det sig naturligt för mig att välja inter-

vjun som metod. Intervjun är dock inte ett samtal vilket som helst, utan är speciellt i den be-

märkelsen att det är intervjuaren som ställer frågor och den intervjuade som svarar. Trots den-

na ensidighet sker ett visst samspel mellan intervjuaren och den intervjuade och det är i detta 

samspel som kunskapen skapas. Samspelsaspekten visar sig i själva ordet intervju vilket bland 

annat kommer av engelskans interview; alltså ”mellan två seenden”, ”mellan två synpunkter” 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

De metodval som gjordes i denna studie grundade sig på att undersökningen var kvalitativ till 

sin karaktär. I den kvalitativa undersökningen är det intresse för individens uppfattning och 

förståelse av olika fenomen som står i centrum. Vilka uppfattningar de hade och hur erfaren-

heterna var beskaffade hos de olika förskolecheferna var mer intressant än hur många som 

representerade den ena eller andra uppfattningen. Till skillnad från den kvalitativa undersök-

ningsformen är den kvantitativa mer intresserad av jämförbara data och inom samhällsveten-

skaplig forskning kan en kombination av dessa två ansatser vara aktuell (May, 2001).  

En intervju i en kvalitativ undersökning kan alltså, enligt Kvale och Brinkmann (2009), be-

skrivas som en samtalsform som är en kombination av ett öppet samtal och en mer strukture-

rad form av frågeteknik. Till sin hjälp har intervjuaren ett frågeformulär med öppna frågor 

strukturerade efter de teman som är väsentliga för intervjun.  

Eftersom studiens fokus låg på informanternas berättelser om sina erfarenheter kunde detta 

utgjort grund till att välja den ostrukturerade intervjuformen. Denna form hade gett informan-

ten möjlighet att tala helt utifrån sin egen referensram och kunde skänkt intervjun ett kvalita-

tivt djup (May, 2001). Trots det valde jag bort den ostrukturerade intervjuformen till fördel 

för den semi- eller halvstrukturerade formen. Att helt lita till en ostrukturerad intervju syntes 

som en alltför svår uppgift för mig som helt oerfaren intervjuare. För att kunna kontrollera att 

samtalet handlade om det studien syftade till att ta reda på, hade jag därför som underlag en 

frågeguide (bilaga A) med ett fåtal frågeområden. Denna struktur hindrade emellertid inte 

informanterna att ge sina egna berättelser då frågorna var tämligen öppna till sin karaktär. 

Likaså strävade jag efter att hålla ett flyt i samtalet, vilket resulterade i att frågorna inte alltid 

behandlades i given ordning utan informantens berättelse fick styra detta. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) bidrar en bra intervjufråga både tematiskt och dynamiskt till intervjun. Det 

vill säga att intervjun håller sig inom ämnet samtidigt som samspelet och dynamiken bibe-

hålls.  

En stor fördel med den kvalitativa intervjuformen är dess öppenhet. Samtidigt kan det innebä-

ra en nackdel för den oerfarne intervjuaren att det finns få regler och konventioner för hur en 

intervju ska genomföras. Många beslut måste fattas under intervjuns gång, såsom: ska jag 

hålla mig strikt till frågeformuläret eller vågar jag gå djupare in i det informanten berättar?  
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4.3 Pilotstudie 

I en intervju genomförd i forskningssyfte är intervjuaren själva forskningsredskapet och att 

intervjua är ”ett hantverk” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 97) som kräver hög färdighetsnivå. 

Därför kan det vara värdefullt med en pilotstudie där intervjuaren har möjlighet att testa frå-

gorna samt öva sig i att intervjua innan själva huvudstudien görs. Frågor att söka svar på är 

ifall det är en relevant teknik för själva undersökningen och om frågeguiden är lämpligt utförd 

(Bell, 2006). Min egen erfarenhet av att intervjua var tämligen begränsad och därför var ge-

nomförandet av pilotintervjuer – förutom prövandet av frågeguiden – även ett sätt för mig att 

öva min intervjuarteknik. Jag valde att utföra två pilotintervjuer med två olika förskolechefer. 

Dessa två var personer som fanns i mitt nätverk och som var vänliga att hjälpa mig i mitt ar-

bete. Pilotstudien gav mig värdefull kunskap om vad som behövde förändras för att få ut mes-

ta möjliga av kommande intervjuer och små justeringar gjordes avseende frågornas ordnings-

följd och ordval. Även min egen roll som intervjuare prövades och efter varje intervju gjorde 

jag en kritisk reflektion över mitt sätt att formulera mig och samspela med mitt intervjuobjekt.  

 

4.4 Beskrivning av undersökningsgruppen 

För att uppnå syftet, att identifiera förskolechefers syn på att använda specialpedagogen som 

handledare, föll valet naturligt på att intervjua förskolechefer. I mitt val av undersöknings-

grupp utgick jag från en strävan att få en så bred representation av förskolechefer som möjligt 

geografiskt sett. Eftersom förskoleverksamheter är organiserade på olika sätt med avseende på 

specialpedagogisk kompetens sökte jag inom verksamheter i olika kommuner. Dock begrän-

sades sökområdet till geografiskt närliggande kommuner i förhållande till min hemort. 

Urvalet utfördes genom att jag besökte respektive kommuns hemsida där förskoleenheterna 

presenterades, och utifrån den presentationen försökte ringa in förskolor med verksam speci-

alpedagog. Eftersom det inte i alla verksamheters presentation angavs något om den special-

pedagogiska verksamheten, gjorde jag också några slumpmässiga val. Ett mejl med förfrågan 

om deltagande och en beskrivning av min studie skickades till ett antal förskolechefer i de 

valda kommunerna (bilaga B). 

Studiens mål var inte framförallt att få fram några mätbara resultat och jämförbara fakta, utan 

det var att belysa hur förskolechefer förhöll sig till handledning inom förskolan. Det var kvali-

teten på intervjuerna som prioriterades. Därför fanns inga krav på ett stort antal respondenter 

och antalet begränsades till fem personer, för att jag inom tidsramen för denna studie skulle ha 

möjlighet att genomföra och bearbeta intervjuerna. Inte heller utger sig en studie av det kvali-

tativa slaget för att vara generaliserbar i någon större utsträckning (Bell, 2006; Kvale & 

Brinkmann, 2009).   

De fem förskolechefer som först svarade positivt på min förfrågan inbjöds att delta. En av 

informanterna föll bort innan intervjun genomförts och ersattes med en av de två pilotinter-

vjuerna. Detta var genomförbart eftersom intervjuunderlaget bara obetydligt hade justerats 

efter pilotintervjuerna, och därför var pilotintervjun jämförbar med intervjuerna av informan-

terna. Det resulterade i en representation av fem verksamheter varav tre hade en specialpeda-

gog anställd på förskolan med en variation mellan trettio procent och hundra procent tjänstgö-

ringstid. I de övriga två hade man specialpedagog att tillgå från näraliggande skola. I avsnittet 

Resultat återges en närmre beskrivning av de informanter som deltog i studien.  



 

29 

 

4.5 Genomförande 

Efter att ha fått kontakt med önskat antal informanter bestämdes, via mejl, tid och plats för 

intervjun. Alla intervjuer utfördes på förskolorna där informanterna var verksamma och på-

gick ungefär en timme. Alla intervjuer fortgick ostört utom en, där specialpedagogen kom in i 

rummet och ett kort samtal utspelade sig mellan oss tre. Specialpedagogen gjordes uppmärk-

sam på att det pågick en inspelad intervju och lämnade strax rummet.  Som tidigare angetts, 

hade samtliga informanter fått information om studiens syfte, vem som var ansvarig för den 

och vilka etiska regler som utgjorde ramverk. Patel och Davidsson (2003) rekommenderar att 

informationen som ges inför en intervju av det här slaget bör ske i flera steg; först i ett brev 

med inledande information och sedan i ett telefonsamtal med den fullständiga beskrivningen. 

Jag valde att i den första förfrågan via mejl ge en så klargörande beskrivning av min studie 

som möjligt och även ange vilka teman som intervjun skulle komma att behandla. Detta brev 

skickades även till deltagarna i pilotstudien. När jag sedan träffade informanten för att genom-

föra intervjun, började jag med att muntligt ge samma information som de hade fått i brevet 

samt ge dem tillfälle att ställa frågor omkring den.  

Varje förskolechef intervjuades i en semistrukturerad intervjuform med en intervjuguide som 

underlag. En semistrukturerad intervju innebär ett mellanting mellan en intervju där frågorna 

är strängt organiserade i ordning och ordalydelse, och en mer öppen intervju där frågorna är 

ordnade efter de temaområden som intervjun ska behandla men utan att formulering och ord-

ningsföljd är bestämda (Kvale & Brinkmann, 2009). I min intervjuguide strukturerades frå-

gorna efter de teman som syftet med min undersökning bestämde nämligen; specialpedago-

gens uppgifter, handledningens användande, definition av handledningsbegreppet, handled-

ning som redskap i förskolutvecklingen samt förskolechefens visioner om handledningsverk-

samheten.  

Intervjun spelades in med hjälp av en Mp3-spelare för att underlätta för mig i intervjusituatio-

nen att slappna av och kunna koncentrera mig på att vara aktiv i samtalet. Kvale och Brink-

mann (2009) beskriver hur man skapar en scen för intervjun där kunskap byggs upp i samspe-

let mellan intervjuare och intervjuperson. För att inte gå miste om denna viktiga situation är 

ljudupptagning ett hjälpmedel, medan en nackdel är att man har ett tidsödande arbete efteråt 

att skriva ner det som sagts, menar bland andra May (2001).  

 

4.6 Bearbetning 

Det inspelade materialet transkriberades, det vill säga omformades från ljudmaterial till text-

material. Utskriften gjordes så lik talspråket som möjligt för att inte gå miste om någon in-

formation. Vissa längre passager, med samtal om något som inte föll direkt inom ramen för 

temat, sammanfattades i det utskrivna materialet. I rapportens redovisning uteslöts vid citat 

harklingar, skratt, fniss och liknande för att göra citaten mer läsbara. Att skriva ut alltför 

många personliga uttryck, menade jag även kunde äventyra informantens konfidentialitet. 

Punkter (…) i den citerade texten markerade informantens tankepaus. Tecknet  //…// i resul-

tatredovisningen skrevs för att visa att viss del av berättelsen hoppades över för att i citatet 

lägga fokus på ett visst tema. Text inom parentes är mina tillägg i intervjusvaren. Till exempel 

ersatte jag namn på specialpedagogen med ”(specialpedagogen)” för att bevara anonymiteten.   

Analysen och tolkningen sker inte endast efter att materialet är utskrivet utan sker löpande 

under hela intervjuundersökningen, enligt Kvale och Brinkmann (2009).  Det finns inte en 
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analysmetod som är den enda riktiga för en kvalitativ studie. Olika metoder passar för olika 

typer av undersökningar. Det viktigaste är att först klargöra undersökningens vad och varför 

(a.a.). Vilken analysmetod som används kommer an på undersökningens ämne (vad) och syfte 

(varför). För syftet med denna studie formulerades en rad forskningsfrågor, vilka – som 

nämnts tidigare – också tjänade som underlag för de temaområden som behandlades under 

intervjun. I analysfasen av intervjutexterna grupperade jag så in svaren på frågorna efter dessa 

olika teman. En slags kategorisering av respondenternas utsagor gjordes alltså där jag sökte 

efter mönster, grupperingar av svar och vad som föreföll speciellt viktigt (Bell, 2006). Svaren 

befanns röra sig inom tre huvudområden: handledning i förskolan idag, handledningens roll i 

förskolutvecklingen samt visioner om handledningens användande. Inom dessa områden för-

sökte jag sedan identifiera och urskilja vad informanterna verkligen hade sagt och fick då 

fram ytterligare delområden. Dessa tolkades och redovisades i resultatet under samma rubri-

ker. Indelningen av temaområdena utgjorde alltså tolkningsbas, vilket innebar att jag hade en 

viss förförståelse i bakhuvudet när jag analyserade respondenternas intervjusvar.  

 

4.7 Tillförlitlighet 

En studies reliabilitet mäter tillförlitligheten i det som presenteras i rapporten. Det betyder att 

för att en studie ska vara reliabel bör den ge samma resultat även om den utfördes av en annan 

forskare vid ett annat tillfälle (Bell, 2006). Detta görs i kvantitativa studier genom standardi-

serade undersökningstekniker som är relativt lätta att jämföra och utföra igen. En kvalitativ 

studies reliabilitet är däremot svårare att mäta eftersom varje intervju är unik och kontextbe-

roende både avseende intervjuare och den intervjuade. I den bemärkelsen är det svårt att be-

döma en kvalitativ intervjuundersöknings reliabilitet. Reliabiliteten i en kvalitativ intervju 

utgår snarare från hur intervjusituationen är beskaffad. Kvale och Brinkmann (2009) menar, 

att även om det inte går att upprepa den specifika intervjun så kan olika intervjuare, om de 

följer liknande tillvägagångssätt och samma intervjuguide få fram en likartad intervjusitua-

tion. Mot denna bakgrund eftersträvade jag reliabilitet i min studie genom att försöka få likhet 

i de olika intervjusituationerna. Och i ovan gjorda beskrivning av undersökningsgrupp och 

genomförande försökte jag vara så precis som det var möjligt.  

Kvale och Brinkmann (2009) anser vidare, att inom den kvalitativa forskningen ligger tonvik-

ten på validiteten, det vill säga huruvida undersökningen verkligen undersöker det den är äm-

nad att göra. För att få detta till stånd behöver valideringen löpa genom hela undersökningen 

från tematisering och planering, via intervju och tolkning till själva rapporteringen (a.a.). ”Att 

validera är att kontrollera” (a.a., s. 218) och denna kontroll eftersträvade jag genom att konti-

nuerligt under studiens gång gå tillbaka till syftet och forskningsfrågorna som låg till grund 

för undersökningen.  

 

4.8 Etik 

Forskning med intervjun som instrument bygger på en hög grad av mellanmänskligt samspel. 

I intervjuundersökningen påverkar det personliga samspelet och inhämtandet av kunskap var-

andra (Kvale & Brinkmann, 2009). För att göra denna interaktion i möjligaste mån fördelaktig 

för såväl undersökningens syfte som för intervjupersonerna, finns ett antal etiska principer att 

följa. Inför föreliggande studie hade jag för avsikt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer innefattande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-
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jandekravet (http://www.codex.vr.se, 2011-03-01). Vid första kontakten med studiens blivande 

respondenter meddelade jag skriftligt innebörden i dessa principer (bilaga B). Jag informerade 

deltagarna om studiens syfte, deras frivillighet att delta och möjlighet att närsomhelst dra sig 

ur undersökningen. Informationen innefattade även var och hur resultaten skulle offentliggö-

ras, att respondenterna gavs konfidentialitet och att de uppgifter de lämnade endast användes 

för undersökningens ändamål. För att göra informationen än mer tydlig, öppnade jag samtalet 

vid vårt första möte med att ge samma information muntligt samt ge informanten möjlighet att 

ställa frågor. Inte vid något intervjutillfälle diskuterades eller problematiserades de etiska 

principerna. Bell (2006) avhandlar det faktum att det råder oklarhet omkring termen konfiden-

tialitet och dess betydelse. Konfidentialitet kan ha olika innebörd för olika individer och där-

för bör begreppet preciseras för varje enskild undersökning. Innebörden att inga personer som 

medverkar ska gå att identifiera var något som jag strävade efter att fästa avseende vid främst 

under tolknings- och rapporteringsfasen i min undersökning. Det visade sig behövas en hel 

del eftertanke och noggrannhet i formuleringar och beskrivningar av informanterna och deras 

uttalanden.  
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5 RESULTAT 

I det här kapitlet redovisas sammanfattningar av samtalen med de fem förskolecheferna. Först 

görs ett utdrag ur den presentation av sig själv och sin verksamhet som varje förskolechef fick 

göra i inledningen av intervjun. Sedan följer resultatet av intervjuundersökningen redovisat 

utifrån de kategoriseringar som gjordes i analysfasen av studien. Varje tema avslutas med en 

kort sammanfattning. 

 

5.1 Förskolechefernas berättelser om sig själva 

För att inte någon av informanterna i undersökningen ska gå att identifiera utesluts faktorer 

som har att göra med ort eller kommun i presentationen. Av samma anledning har detaljerade 

beskrivningar av verksamheten uteslutits. Eftersom studien syftar till att belysa handledning 

av pedagoger, har jag valt att ange mängden medarbetare i termerna ”större antal”, det vill 

säga femtio pedagoger och därutöver samt ”mindre antal”, vilket betyder färre än femtio. En 

kort beskrivning ges av personens bakgrund, nuvarande arbetsuppgifter samt egen erfarenhet 

av handledning. Samtliga förskolechefer har en förskollärarutbildning i grunden och har dess-

utom någon form av rektorsutbildning (en går den just nu).  

Förskolechef A har till sin förskollärarutbildning lagt först en kurs i specialpedagogik och 

sedan specialpedagogprogrammet i sin helhet för cirka femton år sedan. I dag delar hon sin tid 

mellan att vara förskolechef på halvtid och specialpedagog resten av tiden i en annan försko-

leverksamhet. Som förskolechef ansvarar hon för ett mindre antal medarbetare. Till denna 

verksamhet har hon en specialpedagogtjänst på deltid. Eftersom hennes arbetsuppgifter som 

specialpedagog innehåller handledning har hon lång erfarenhet av att handleda. Själv har hon 

blivit handledd då hon tidigare träffade sina specialpedagogkollegor och de handledde var-

andra i grupp. 

Förskolechef B arbetar i en organisation där skola och förskola är nära varandra både fysiskt 

och verksamhetsmässigt. De har gemensam budget och enligt förskolechefen försöker de 

samordna så mycket de kan. Förskolechef B ansvarar, tillsammans med en kollega, för ett 

större antal pedagoger, varav flertalet är förskollärare. Det finns en samverkan mellan försko-

lorna som består i att de har gemensamma pedagogiska träffar, gemensam fortbildning samt 

att de samarbetar vid sommar- och jullov. Förskolechefens erfarenhet av handledning innefat-

tar handledning som hon fått under utbildning samt det hon fick öva under rektorsutbildning-

en. Hon upplever själv att hennes arbete till en viss del består av att handleda. Och vid några 

tillfällen deltar hon själv i en form av grupphandledning för pedagoger.  

Förskolechef C ansvarar för ett mindre antal pedagoger varav majoriteten är förskollärare. En 

specialpedagog är anställd i verksamheten. I organisationen finns en assistent som utför 

mycket av det administrativa arbetet, vilket ger henne mer tid att vistas ute på avdelningarna. 

Denna förskolechef ansåg att hon saknade egen erfarenhet av handledning så när hon gick 

rektorsutbildningen bad hon om att få handledning. Den handledningen skedde i grupp och 

hon tyckte att hon fick lära sig mycket genom att lyssna på de andras dilemman.   

Förskolechef D basar för en verksamhet med ett större antal medarbetare där även en special-

pedagog är anställd. Verksamheten innefattar även en dygnet runt-förskola. Förskolechefen 

uppger sig ha totalt ansvar – såväl pedagogiskt som ekonomiskt och organisatoriskt – för för-

skolan vilket innefattar även kök- och städverksamhet. 
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Förskolechef E arbetar i en verksamhet som innefattar ett mindre antal medarbetare. Till en-

heten är även knuten en öppen verksamhet. Under en period i sitt yrkesliv som rektor träffade 

hon – efter önskemål till chefen – en handledare som hjälpte henne att ”sortera upp saker” 

både privat och i yrket. Förutom det har hon deltagit i grupphandledning under rektorsutbild-

ningen.  

 

5.2 Handledning i verksamheten i dag 

Samtliga förskolechefer har erfarenhet av handledning i någon form från sin studietid eller sitt 

yrkesliv. Några ser sig själva som handledare för sin personal och en är verksam som handle-

dare i sitt parallella arbete som specialpedagog.  

I samtalen vi för under intervjuerna visar det sig att det finns handledning i de verksamheter 

de deltagande förskolecheferna bedriver just nu. Här skiljer sig emellertid de olika förskole-

chefernas berättelser något. Alla talar om handledning av pedagogerna men på olika sätt. De 

forum där handledning brukas varierar från förskola till förskola. Det finns även en variation i 

vad förskolecheferna anser att handledning är och i vem som handleder i deras verksamhet i 

dag.  

Förskolecheferna har alltså olika definition av handledningsbegreppet, olika syn på handled-

ningens innehåll/fokus samt vad handledarskapet innebär. Även vem som tar initiativet till 

handledning är olika i förskoleverksamheterna.  

I det följande görs en närmare orientering i de fem förskolechefernas berättelser under rubri-

kerna definition, innehåll, initiativtagare, handledarskap och kvalificerad samtalspartner. 

Uttrycket kvalificerad samtalspartner som förekommer i den aktuella examensbeskrivningen 

(Examensförordning för specialpedagogexamen. SFS 2006:1053) är något som jag för in sam-

talet på under intervjuerna.  

5.2.1 Definition av handledningsbegreppet 

Innan man över huvud taget talar om handledning behöver begreppet definieras. Det visar sig 

ganska snart i denna studies intervjuer, att begreppet handledning har en vid betydelse i in-

formanternas tolkning. Handledning tar sig en mängd olika uttryck och former i de olika verk-

samheterna, vilket kommer att redovisas under nästa rubrik. Förskolecheferna ombeds att be-

skriva sin definition av vad handledning är och dess innehåll: 

Jag menar att man kan sitta ner med en eller flera personer, där man har ett … gemensamt pro-

blem … eller frågeställning som man då kan ta upp till ytan. Antingen det då är problemlösning 

eller om man … man tar upp det till ytan och diskuterar och jag som handledare kan också vink-

la det utifrån och fråga mera, alltså att man hjälper dem att komma fram till en lösning. Jag kan 

också med min erfarenhet tala om hur de har löst det i andra grupper, om de är intresserade av 

det. Ibland är det ju så, bara man lyfter upp det och får ögonen på det, bara där är en förändring, 

det är det som är det magiska med handledning tycker jag, att om man lyfter upp det och tittar på 
det från alla möjliga olika håll så kommer det ut som något annat i en annan ände … och det jag 

menar med processhandledning är ju att vi tar ju vid den processen nästa gång vi träffas. Man 

fortsätter den processen men så kommer det ju in nya saker i den processen. 

Förskolechef A  

Förskolechef A talar här utifrån sin egen erfarenhet av att vara handledare i sin specialpeda-

gogtjänst. Den handledning hon då bedriver kallar hon för ”processhandledning”, vilket anger 
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att för dem som ingår i handledningen sätts det igång en process som sedan fortgår. Även 

andra beskrivningar påvisar processen: 

F: För mig är det när jag kan prata med någon eller några som hjälper mig att komma vidare i 

mina tankar. Det är ju inte så att någon ska tala om för mig vad jag ska göra, för då är det utbild-

ning. Handledning för mig är när man tillsammans försöker komma på något, försöka lösa nå-

got. 

I: Hur kommer man på det då? 
F: Genom många frågor, tycker jag. Givetvis strukturerat. Som handledare är man ju väldigt 

strukturerad utan att det märks, kan jag tänka, och det är ju det som är finessen med att vara en 

duktig handledare. Så gäller det för den som får handledning att vara med på tåget, så att man 

inte tror att det är någon som ska tala om för mig hur jag ska göra.//… //medan jag ser att man 

genom att verka i verksamheten också… ja, det är också en sorts handledning. 

Förskolechef B 

I denna definition avgränsas handledning från utbildning. Utbildning betyder, enligt förskole-

chef B, att det finns en ledare som ger direktiv och instruktioner för hur man ska handla me-

dan handledning innebär, att handledaren genom sitt sätt att leda hjälper den handledde att 

själv komma vidare i sitt sätt att tänka.  

Förskolechef C talar om handledning och coachning i samma mening när hon talar om sin 

egen gärning. Till slut bestämmer hon sig för att kalla sig en ”coachande chef” och då jag ber 

henne beskriva skillnaden mellan coachning och handledning svarar hon: ”Handledningen är 

lite mer styrd och det behövs ibland”. Hennes definition tolkar jag som något motsatt den för-

ra då hon jämför handledning med något som är styrt och att till exempel en datorkurs också 

kan vara handledning. Lite senare i intervjun vill jag att hon ska beskriva närmre vad hon tän-

ker på när hon talar om handledning: 

Det är som jag sa innan, det är coachning. Stimulera, inspirera … vad ska man säga … vägleda 

alltså, en vägledning till … alltså, hur man kan söka, vad man kan göra, man kanske behöver en 

datorkurs … det är också handledning, så det är inte bara i själva det pedagogiska, det här vilka 

problem vi har och sitta och fundera och reflektera och sen komma med förslag till lösningar. 

Vilket då handledning är. Ja, jag tycker att handledning för mig … ja, jag använder det jättelite 

alltså … men det är min personliga, att det är styrt och det behöver inte vara styrt det vet jag … 
men… 

Förskolechef C 

Förskolechefen uttrycker en viss osäkerhet inför att använda ordet handledning och tycks inte 

ha tagit ställning till vad begreppet egentligen innebär. Även i en annan intervju framkommer 

denna osäkerhet inför att uttrycka en definition av handledning. I denna intervju tolkar jag 

emellertid tvekan i svaret mer som en svårighet att ringa in ett vitt begrepp: 

F: Vad handledning är? Handledning är… (lång tystnad) 

I: Det kan vara så mycket ... 

F: Vad står det i svenska akademins… ? 

I: Det kan va så olika och jag tror att alla har sin definition  
F: Handledning för mig är ett forum där jag som pedagog har möjlighet att lägga saker och ting 

på bordet//…//Men framför allt att jag får möjlighet att bena upp saker och ting och får syn på 

vilken roll jag själv har i det hela och hur jag själv ska kunna göra någonting åt det. Det måste 

komma inifrån mig själv, jag kan få lite hjälp, läxor och allt det här men jag måst själv göra det. 

Så… enkel definition. 

Förskolechef E 
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Förskolechef D däremot definierar handledning genom att urskilja hanledarens roll. Hon lik-

ställer handledning med ett samtal där någon, det vill säga en handledare, finns som håller 

ihop samtalet så att fokus behålls. Handledaren har också till uppgift att se till att det blir ett 

jämspelt samtal där allas synpunkter tas tillvara. Och när samtalet är slut ska handledaren göra 

en sammanfattning som innefattar områden att gå vidare med.  

Sammanfattningsvis betyder handledning, enligt förskolecheferna, ett tidsbestämt, ”styrt” 

forum där samtal mellan handledaren och en eller flera pedagoger kan ske. Men det kan också 

betyda ett spontant, behovsrelaterat möte i vardagsarbetet mellan handledare och pedagog 

eller mellan handledare och arbetslag. Gemensamt för dessa träffar är handledarens metod att 

ställa frågor och genom det få pedagogerna att själva reflektera över sitt arbete, sin egen roll 

och ”komma vidare i sina tankar”. De frågeställningar som finns försöker man ”lösa tillsam-

mans” och ”lyfta upp”.  

En sammanfattning av det främsta syftet med handledning åt pedagogerna visar att samtliga 

förskolechefer anger arbetslagsutveckling samt tid för reflektion. Flertalet av informanterna 

menar att det är erfarenhetsutbyte med andra och en stärkt yrkesroll som är huvudsyftet. Yt-

terligare några nämner att syftet med handledning är att ge vägledning och pedagogiskt stöd, 

medvetandegöra förhållningssätt och bemötande eller att fördjupa samtalen kring förskolans 

uppdrag. Fler exempel på syften som anges är att ”lyfta diskussionen en nivå”, ge möjlighet 

till förändringar i exempelvis arbetssättet och att pedagogerna får möta ”någon som kan se 

verksamheten utifrån”.  

5.2.2 Handledningens innehåll 

Den handledning som beskrivs mest är den som gäller specifika barn. Denna förekommer 

både enskilt och med hela arbetslaget. Förskolecheferna berättar om handledning som ges till 

pedagogerna för att de har frågeställningar om barn som oroar dem. Något som också före-

kommer i berättelserna är att handledning ges med anledning av att pedagogerna saknar kun-

skap:  

Personalen känner att här är det någonting som vi behöver ha mer kunskap omkring … de gör en 

kartläggning först och sen så får de, vad är det de är bekymrade över… här blir något vi får job-

ba med. Så kan man säga till specialpedagogen att vi funderar kring detta och detta omkring ett 

barn, de behöver inte namnge barnet, och så kan hon säga att ni kanske kan titta på detta och det-

ta.     

Förskolechef D 

I ett fall nämns att handledning ges av specialpedagogen från habiliteringen. Denna handled-

ning riktar sig främst till assistenten för det barn som har kontakt med habiliteringen. Det vi-

sar sig även vara så, att specialpedagogen som verkar på förskolan kan se ett behov hos ett 

barn, och sedan ta initiativ till kontakt med pedagogerna. De förskolechefer som har en speci-

alpedagog anställd vittnar om att handledningen är så integrerad i specialpedagogens arbets-

sätt, att de har svårt att skilja ut handledningen från specialpedagogens arbete i övrigt. En av 

dessa förskolechefer berättar, att innehållet i handledningen byggs upp av pedagogerna och 

specialpedagogen tillsammans. Detta kan ske i och med att specialpedagogen verkar så nära 

de olika arbetslagen på förskolan. Vidare har man, på de förskolor där specialpedagogen är 

stationerad, bestämt att hon skall delta på arbetslagens planeringsmöten. Och man ser det som 

en fördel att handledningen på det sättet blir direkt behovsrelaterat till varje arbetslag: 

… och då ville jag att hon skulle gå runt i alla arbetslagen och fånga upp … handleda dem. 
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Ja, hon har handledning när hon går till alla avdelningar på sina planeringar, och nu har vi barn 

som har utåtriktade beteenden och då blir det ju att hon sitter ner med den personalen och ger 

handledning.  

… de uppskattar mer den handledningen de får på planeringen då hon går in en timme. Det är … 

det är handledning om man nu ska uttrycka det så. Hon går in och lyssnar av dem, de lyfter ett 
problem, de pratar om det och de kommer fram till vilka olika möjligheter och kanske kommer 

fram till hur de ska göra. Sen går hon in och följer upp, hur har det gått. Och det behöver ju 

egentligen inte de andra avdelningarna höra. 

Förskolechef C  

… det är något som de tar upp med henne när de har sin arbetslagsplanering för de ser ju arbets-

lagsplaneringen också som en form av handledning när hon är i det. Men direkta handledningssi-

tuationer när man säger, det har kommit upp en fråga då är det nog oftast att specialpedagogen 

föreslår att jag tycker vi ska gå vidare med detta med lite mer systematiserad handledning om 

man säger så. 

Förskolechef D 

Ett par förskolor använder sig av Marte Meo-vägledning
1
. Denna leds av antingen specialpe-

dagog eller förskollärare. En av förskolecheferna berättar att hon har som mål att alla i arbets-

laget omkring det aktuella barnet skall få ta del av handledningen så att de blir insatta i meto-

den. Själv deltar hon så ofta hon kan och ser att pedagogerna lär sig mycket av dessa träffar 

samt säger sig gå stärkta därifrån.  

Det förekommer i ett område en form av grupphandledning där gruppen får pedagogen att 

komma vidare genom att ställa frågor. Gruppen består av personer från socialtjänsten, skol-

hälsovården, barnhälsovården, skolledningen, skolpsykolog, specialpedagog samt förskollära-

re och lärare från skolan. Hit kan förskollärarna och lärarna komma med ärenden ”kring situa-

tion omkring barn, förälder, något man känner att man inte kunnat lösa själv”. 

Föräldrarna är en annan inriktning som handledningen kan ha enligt de intervjuade förskole-

cheferna. Här rör det sig om både handledning åt pedagogerna omkring bemötandet av föräld-

rarna och om ”handledarens” medverkan i möten med föräldrar för att pedagogerna behöver 

stöd:   

Hon handleder efter behov arbetslagen och har ständigt något på gång där det kan handla om, 

som på en avdelning där det är ett gäng föräldrar som har väldigt svårt att sätta gränser för sina 

barn, hur stöttar man dem som pedagoger?  

Förskolechef B 

Om man har ett barn där antingen pedagogerna eller föräldrarna är oroliga//… //också som stöd 

till pedagogen. Önskan kan komma från antingen pedagog eller förälder men för det mesta är det 

från pedagogen, det måste ske med förälders samtycke. Ibland kan det ske att pedagogen och 

specialpedagogen bestämmer att specialpedagogen ska vara med. Då har föräldrarna inget val.  

     Förskolechef A 

Det visar sig att mycket av den handledning förskolecheferna talar om handlar om handled-

ning till pedagogerna omkring barn eller föräldrar. Det rör både barn som har en konstaterad 

diagnos och barn som väcker bekymmer hos pedagogerna av olika andra anledningar. När det 

                                                             
1 Marte Meo är en metod med videodokumentation där pedagogerna blir handledda i samspelssituationer med 

barn. Marte Meo betyder av egen kraft. Hedenbro, M. & Wirtberg, I. (2000). Samspelets kraft. Marte Meo – 
möjlighet till utveckling. Stockholm: Liber. 
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gäller föräldrarna handlar den handledningen främst om pedagogernas önskan om hjälp att 

bemöta föräldrar men kan också innebära att specialpedagog finns med i svåra samtal med 

föräldrar.  

En förskolechef beskriver handledning i samband med olika projekt som genomförs eller har 

genomförts på förskolan: 

… inom Pinocchioprojektet2 för att tidigt hitta barn med ett normbrytande beteende, förskollära-

ren och socialsekreteraren går nu en utbildning och då kommer det att leda till kanske att det blir 

någon form utav handledning.  

… materialet Stegvis3, som vi också inom projekt (namn på projektet) har varit inne och tittat på 

//…  //det bygger på handledning. De har … de som jobbar med det har var tredje vecka en tim-

me per arbetslag. 

Förskolechef C 

I intervjuerna uppdagas att det just nu förekommer lite eller ingen alls regelbunden och struk-

turerad handledning, varken med arbetslag eller individuellt. Den mesta handledningen sker 

efter uppkomna behov i barngruppen eller hos arbetslaget:  

Hon handleder efter behov arbetslagen och har ständigt något på gång 

    Förskolechef B 

Nej, inte nu, vi har haft det men det var då … då måste personalen gå ifrån … och då har vi valt, 

vi tycker denna handledning är bättre för det är ju ändå specifikt för den avdelningen. 

     Förskolechef C 

F: Men direkta handledningssituationer när man säger, det har kommit upp en fråga då är det 

nog oftast att specialpedagogen föreslår att jag tycker vi ska gå vidare med detta med lite mer 

systematiserad handledning om man säger så. 

 I: Förekommer den idag, den systematiserade…? 
F: Ja. Ja. Bland annat (beskriver ett projekt) där hon filmar samspelet mellan barnen och då gör 

ju hon upp träffar då hon träffar arbetslaget. 

     Förskolechef D 

Där är det mer inte så kontinuerlig handledning, och det är ju också beroende på att det är en så 
liten tjänst. Där har det mer varit att man har haft handledning kring ett eller vissa barn tillsam-

mans med en pedagog. Så där har inte varit den arbetslags… 

     Förskolechef A 

Några uttrycker att de har haft regelbunden handledning men att den avslutades på grund av 

ekonomiska brister, organisatoriska svårigheter eller att just den personen som handledde har 

slutat arbeta i verksamheten. Och som vi ser vittnar en förskolechef om, att när specialpeda-

gogen anser att det finns behov, arrangeras regelbunden handledning. Den handledning som 

                                                             
2 Projekt Pinnochio är ett nationellt genombrottsprojekt som har drivits av SKL (Sveriges kommuner och lands-

ting) och IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete) under åren 2007-2009. Projektets syfte var att 

förbättra det förebyggande arbetet kring barn som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. (www.skl.se, 

2011-04-01) 
3 StegVis är den svenska versionen av livskunskapsprogrammet Second Step som riktar sig till förskola och sko-

la. Programmet lär barn viktiga sociala färdigheter och främjar deras emotionella kompetens. StegVis syftar till 

att förebygga aggressivt beteende och lägga en grund för ett gott socialt samspel. (www.gislasonlowenborg.com, 
2011-04-01) 

http://www.skl.se/
http://www.gislasonlowenborg.com/
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förekommer nu är, enligt informanterna, ofta beställd av pedagog utifrån ett särskilt behov hos 

barngrupp eller förälder.  

5.2.3 Initiativtagaren 

En fråga som ställs till förskolecheferna är den om vem som oftast tar initiativet till handled-

ning. Här varierar svaren efter var fokus i handledningen ligger. I de handledningar som har 

ett eller flera specifika barn i fokus är det antingen pedagogerna som söker hjälp eller så är det 

specialpedagogen, i de fall hon finns i verksamheten, som tar initiativet till träffarna. Här sägs 

behovet styra initiativet till handledning. En förskolechef talar om vikten av att som pedagog 

först reflektera över sin egen påverkan på barnet: 

Oftast ber jag dem att först och främst fundera själva: vad gör vi? vad kan vi förändra i vårt ar-

betssätt? och tillsammans med mig, eftersom jag är pedagogisk ledare, resonera vad vi kan göra. 
För det är ju också så, att den erfarenheten har jag sen tidigare att om man har jobbat med de här 

barnen och fått någon form utav handledning, hjälp med kartläggning, så höjer man ju kompe-

tensen efter hand. Vilket gör att, nu vill jag inte förringa specialpedagogens kunskap eller kom-

petens, utan jag menar att det är också viktigt att alla pedagoger tittar på sig själva, vad är det 

som jag gör, vad är det i vårt arbetssätt.  

     Förskolechef E 

Andra personer som förekommer som initiativtagare till handledning är habiliteringens perso-

nal. När handledningen är en så kallad projekthandledning ses skolledaren som en naturlig 

initiativtagare.  

En förskolechef berättar om pedagogiska möten som hon har infört i verksamheten. Det är en 

samtalsform där arbetslagen indelade i tvärgrupper träffas regelbundet. Förskolechefen funge-

rar här som handledare och ”bestämmer agendan” själv för det mesta. Hon uttrycker att hon 

inte är riktigt nöjd med att själv leda dessa gruppsamtal, eftersom det kan vara ett hinder för 

deltagarnas öppenhet att hon är lönesättande chef.  

I de verksamheter där specialpedagogen är anställd på förskolan vittnar förskolechefernas 

berättelser om att de ser sig själva och specialpedagogen som nära samarbetspartners. De har 

en samverkan som bland annat resulterar i, att de tillsammans tar beslut om vissa områden 

som de anser att pedagogerna behöver förkovras i.  

Vi har pratat om att vi skulle ha lite mer handledning när det gäller anmälningar… (specialpeda-

gogen) säger att vi kan inte blunda… ändå har vi gjort mycket.     

Förskolechef C 

Så vi försöker… vad ska jag säga… ringa in var finns… behoven, och vad är det vi prioriterar. 

Exempelvis på (nämner en verksamhet) bestämde vi förra våren att nu satsar vi under ett och ett 

halvt år, att nu satsar vi med olika insatser … där vi båda är med när de har arbetslagsträffar, och 

vi har bestämt olika saker som de ska jobba med.      

Förskolechef D 

Specialpedagogiken är förskolans elevvård… eller barnvård. Jag tycker ju att elevvård och led-

ning ska arbeta tillsammans tätt. Och det är det ju nu också i den reviderade läroplanen, mer 

kring barn i behov av särskilt stöd, de poängterar ju extra på det. Och därför känner jag ju också 

hur viktigt det är att man har ett bra samarbete med specialpedagogen. 

Förskolechef A 
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Samtidigt som samverkan mellan förskolechef och specialpedagog poängteras, förtydligas 

förskolechefens tilltro till specialpedagogen som också har ett eget mandat att initiera insatser: 

Sen har det varit ibland att (specialpedagogen) har flaggat för att här har varit många saker, nu 

har vi pratat mycket i det här arbetslaget, jag känner att här behöver vi mer strukturerad hand-

ledning och då har hon kanske haft det under en period kanske varannan vecka med ett arbets-

lag. 

För jag går ju inte in och styr. Säger (specialpedagogen) att jag behöver ha handledning en gång 

i veckan med det här arbetslaget, att de skulle behöva ha hjälp, ja då ser vi till att försöka organi-

sera det. Jag skulle aldrig säga: nej, det kan du inte ge dem! Sen vet hon ju vilka ekonomiska 

förutsättningar vi har och hur vi kan göra det. 

     Förskolechef D 

5.2.4 Handledarskapet 

Några av förskolorna, vilka informanterna i studien representerar, har specialpedagoger an-

ställda på enheten. I dessa intervjuer går rollen som specialpedagog och handledare in i var-

andra i berättelserna. Förskolecheferna talar om handledning i samma mening som specialpe-

dagogens uppgifter beskrivs. Vidare anlitar dessa förskolor i stort sätt inte heller någon annan 

profession till att handleda. Här ser man på handledning som något som ingår löpande i speci-

alpedagogens arbete samt att handledargärningen byggs upp mellan specialpedagogen och 

arbetslaget.  En av dessa förskolechefer berättar, att hon upptäckte ett behov av handledning i 

sin verksamhet. Hon läste om den ”nya” specialpedagogen som dessutom har handledning i 

sin kompetens och anställde då en sådan.  

De verksamheter som inte har någon ”egen” specialpedagog utnyttjar antingen ett centralt 

team, habiliteringens eller skolans specialpedagoger.  

Samtliga förskolechefer som intervjuades uttrycker att de ser handledning som en viktig upp-

gift för specialpedagogen:  

I: Om du får uttrycka vilken uppgift du tycker är viktigast för specialpedagogen på förskolan, 

vilken är det?  

F: … Jag tycker nog att handledningen är viktigast.   
Förskolechef A 

 

Ja, det är pedagogisk handledning, coachning. Alltså nu vilket… både ock. Att vara en resurs för 

alla pedagogerna, att de så fort de tvekar ska kunna ta kontakt med henne och bolla med henne.  

Förskolechef C 

Både svaren på frågan hur specialpedagogen används idag och hur man kan tänka sig special-

pedagogens uppgifter, vittnar om att förskolecheferna ser på handledning som ett betydelse-

fullt inslag i verksamheten: 

I: Om vi nu låtsas som att det inte finns några begränsningar när vi pratar om pengar, hur skulle 

du då vilja att specialpedagogen användes i din verksamhet? 

F: Ja, då är det ju säkert just som handledare. Att kunna vara med och inte bara ringas efter när 

man behöver utan finnas med som ett kontinuerligt stöd i verksamheten. Det tror jag. Att man är 

med och observerar, diskuterar och att man utifrån det sen är med och handleder.  

     Förskolechef B 
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Alltså jag tycker nog att det, att det handlar om att stärka personalen så att de får mer, för det ser 

jag ju att de här åren tillbaka, att de frågorna man gick med till specialpedagogen i början skulle 

man inte komma på tanken att fråga om idag.  

Förskolechef D 

 

Alltså jag kan ju tycka då att när vi hade ett team, där kan jag tycka att specialpedagogen har en 

viktig roll som handledare åt pedagogerna. 

Förskolechef E 

En av informanterna, som inte har specialpedagog anställd på förskolan, visar sig vara mer 

osäker på specialpedagogens handledarkompetens. Hon har tidigare erfarenhet av att använda 

specialpedagogen som handledare i verksamheten men anser att personens individuella kom-

petens är viktigare än att det är en specialpedagog som handleder:  

Sen handlar det ju till 98 procent om vad det är för en människa. Det handlar inte bara om vilken 

kompetens man har utan det handlar om vad man har, hur man uppfattas, hur man kan ställa frå-

gor, vara ödmjuk och ändå lite provokativ, för det är ju det man behöver va. Och det är ju inte 

säkert att man, bara för att man är specialpedagog, att man har den förmågan och den kompeten-

sen. Och jag vet inte om ni har, du har mycket utav handledning i din utbildning? 

      Förskolechef E 

Precis som förskolechef E talar om, har handledarens personlighet betydelse i flera av försko-

lechefernas berättelser. Det handlar om en förmåga att skapa relationer med de pedagoger, 

föräldrar och andra som handledaren möter, som anses vara betydelsefull för kvaliteten i 

handledarskapet. Lång erfarenhet av det hon gör samt personliga förmågor bedöms också som 

grundval för att handledaren har det uppdrag som hon har.    

Även om specialpedagogen ofta ses som handledare så förekommer också andra professioner 

som handledare. Dessa är mer framträdande i de berättelser från förskolechefer som inte har 

någon egen specialpedagog och utgår bland annat från elevhälsan, centrala team eller habilite-

ringen:  

Skol- och fritidsförvaltningens elevhälsa, där vi har dels våra psykologer där en är knuten till oss 

och sitter med i (namn på handledningsgrupp), har jobbat i vårt område länge och är väl förtro-

gen med den problematik vi kan ha.    

     Förskolechef B 

Vi blir erbjudna handledning på förvaltningen av en psykolog och där är ingen som så… ”Nej, 

vi har den som vi behöver här, vi får den handledning av (specialpedagogen) här” så…  

Förskolechef C 

Förskolechef C, som har en specialpedagog anställd, menar att handledningen som erbjuds på 

”förvaltningen” inte är något som efterfrågas. Men hon, och hennes kollegor som också har 

specialpedagog i verksamheten, kan ändå ta tillvara på möjligheten att utnyttja annan kompe-

tens utifrån: 

Nej. I vissa fall, vid specifika tillfällen när (specialpedagogen) känner sin begränsning, till ex-

empel talpedagogen där har inte (specialpedagogen) den… så in med logopeder…     

Förskolechef C 
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F: Sen är det en annan handledning som någon annan utifrån ibland kan behöva ge… arbetsla-

gen om man känner att man inte ser på en situation … på samma sätt, specialpedagogen känner 

att jag har varit inne för mycket i det här arbetslaget så vi har en för tight relation i det här ar-

betslaget … då har vi vår företagshälsovård som man kan ta till hjälp. 

I: Vem handleder där då? 

F: Det är någon av deras .... de har en beteendevetare och en … psykolog. Och det handlar om 

att arbetslaget ska … kunna släppa många saker som är mer på det personliga planet och se på 

vad är uppdraget. 

Förskolechef D 

Några förskolechefer använder sig av förskollärare med kompletterad fortbildning:  

Vissa pedagoger har gått processledarutbildning och då har de fått lära sig det här med lärande 

samtal som en metod// … //kan de använda sig av de här metoderna och då blir det en form av 

kollegahandledning. Så att det är ju fler som handleder.  

Förskolechef A 

Vi har en förskollärare anställd som också är Marte Meo-utbildad pedagog.   

Förskolechef B 

Förutom de psykologer, beteendevetare, logopeder och förskollärare som agerar handledare åt 

personalen finns också på ett ställe den grupphandledning där flera olika professioner agerar 

samtidigt. Det är bvc-sköterska, skolsköterska, socialsekreterare, skolpsykolog, specialpeda-

gog, lärare och skolledare.  

I ett par intervjuer säger sig förskolechefen själv agera som handledare. Detta pågår både di-

rekt i en planerad situation och indirekt där förskolechefen ser det som en del av sitt pedago-

giska ledarskap.   

5.2.5 Kvalificerad samtalspartner 

Uttrycket kvalificerad samtalspartner från nuvarande examensbeskrivning (SFS 2006:1053) 

har jag givit eget utrymme i intervjun. Detta på grund av att jag tycker att det är intressant att 

veta hur förskolecheferna som deltar i studien tolkar detta.  

I intervjuerna blir resultatet att förskolecheferna, på frågan om hur de tolkar uttrycket kvalifi-

cerad samtalspartner, börjar tala om handledarens roll och metoder. I en av intervjuerna ute-

blev frågan men den informanten talar mycket om handledningen som samtal, där man skulle 

kunna tänka sig att handledaren blir en samtalspartner (min tolkning).  

En av informanterna tolkar uttrycket som något man får användning för i en ”en till en-

situation”. Hon ser inte uttrycket som användbart i handledarsammanhang eftersom hon före-

språkar arbetslaget och gruppen som utgångspunkt för handledning. Arbetslaget är, menar 

hon, förskolans grund och styrka. Hon tycker att kvalificerad samtalspartner är en vilseledan-

de formulering.  

De övriga svaren har det gemensamt, att de tolkar den kvalificerade samtalspartnern som lik-

tydig med handledaren och beskriver dennes roll och metoder i sin tolkning:  

Egentligen så har det inte så stor betydelse för vad man kallar det utan det är själva gärningen 

som är det viktiga//… //Det är viktigt att när man ska starta en handledning, man talar om så att 

de får rätt förväntningar på en. Kan annars bli så att de som man ska handleda har en annan upp-

fattning om vad handledning ska innebära än jag själv har.     
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Förskolechef A 

… alltså om man säger i ett arbetslag att där ska vara handledning eller ett samtal. Då måste man 

ju kunna hålla ihopa det samtalet och ta fokus på vad vi ska samtala kring, och att alla får ett ut-

rymme i det samtalet så det inte bara är en kommunikation att någon i arbetslaget tar över, utan 

allas synpunkter diskuteras och att det blir på en jämbördig nivå. Samtidigt att man som den som 
håller i samtalet måste summera samtalet när man skiljs åt, vad har vi beslutat, vad går vi vidare 

med? Behöver vi någon uppföljning, även vara tydlig med att detta kanske är något vi behöver 

jobba med till nästa gång. 

Förskolechef D 

Att man får fördjupande frågor, handledarens roll är att hur menar du då, man borrar djupare, 

man inte bara släpper där utan försöker komma ner på djupet, annars är det så lätt att vi bara fly-

ter på ytan, utan man verkligen går ner där, det tror jag är jätteviktigt. Och att man själv får ta 

ställning till varför jag tänker som jag gör. Det bästa scenariot är ju att jag får syn på vad jag kan 

göra. 

Förskolechef E 

En kvalificerad samtalspartner är alltså en person som leder ett samtal, ”håller ihop” samtalet 

samt summerar samtalet vid dess slut. Hon skapar också rätt förväntningar hos de handledda 

på vad samtalet kan ge, skapar ett gott samtalsklimat och ser till att alla får komma till tals ”på 

en jämbördig nivå”. Samtalsledaren har till uppgift att få deltagarna i samtalet att komma dju-

pare i ämnet så att de får syn på vad de behöver gå vidare med och ”vad jag kan göra”.  

 

5.3 Sammanfattning av handledningens användande idag 

Förskolecheferna använder sig av begreppet handledning med olika anspelningar i sina berät-

telser. Handledning används i dessa verksamheter i specialpedagogens vardagliga arbete i 

barngrupp och med arbetslag. Denna handledning berör oftast barn som oroar eller föräldrar 

som är svåra att bemöta. Handledning används även såväl som kompetensutvecklande medel 

som vägledning genom olika utvecklingsprojekt initierade av ledningen.  

Den som handleder är antingen en specialpedagog verksam på förskolan eller centralt place-

rad, exempelvis på habiliteringen. Men även andra professioner förekommer som handledare i 

de förskolor som presenteras i intervjuerna. Det är framför allt psykologer, beteendevetare, 

socionomer och andra förskollärare. Också ett par av förskolecheferna presenterar sig som 

handledare i sin roll som pedagogisk ledare.  

I den definition av handledningsbegreppet förskolecheferna ombeds att göra betonas proces-

sen hos den handledde. Handledning definieras inte som utbildning utan bestäms av de meto-

der handledaren brukar. Dessa metoder innebär, att genom rätt frågor få deltagarna i handled-

ningen att reflektera över sig själva och sin gärning. På detta sätt hjälper man pedagogerna att 

”komma vidare i sina tankar”. Med dessa metoder kan även det spontana vardagssamtalet 

mellan specialpedagog och pedagogerna i förskolan definieras som handledning, enligt flerta-

let av förskolecheferna.  

Handledningen syftar främst till att ge arbetslagsutveckling genom ökad kompetens och ökad 

förmåga att reflektera och analysera. Den kan även stärka yrkesrollen och ge pedagogiskt stöd 

och vägledning omkring barn och föräldrar som väcker bekymmer.  



 

44 

 

Däremot är uttrycket ”kvalificerad samtalspartner” inte något som någon av informanterna 

förfogar över som ett naturligt begrepp. I de tankar de får omkring begreppet uppenbaras först 

och främst definitionen av en handledare.  

 

5.4 Handledningens roll i förskolutvecklingen 

En av frågeställningarna i min studie är om handledning i dag används som redskap i förskol-

utvecklingen. I det material jag hittills redovisat har förskolecheferna mestadels talat om 

handledning som något som ingår i vardagsarbetet, antingen det är specialpedagogen eller 

någon med annan utbildning inom området som handleder.  Nu vill jag veta hur dessa ledare 

ser på sambandet mellan handledning av pedagoger och utvecklingsarbetet på förskolan.  

Innan vi kan börja prata om handledningens roll i förskolutvecklingen behöver emellertid 

begreppet utveckling preciseras. Därför börjar detta avsnitt med en redovisning av förskole-

chefernas syn på vad förskolutveckling är. Någras berättelser behandlar såväl definition av 

uttrycket förskolutveckling som vad utvecklingen innehåller på deras förskolor. Någras berät-

telser fokuserar mest på innehållet.  

Vid en sammanfattning av förskolechefernas förklaring av förskolutveckling tolkar jag in 

framför allt två teman i blickpunkten för deras arbete. Nämligen verksamhetens utveckling 

och framåtsträvande, där bland annat nämns ”rusta förskolan” för befintliga behov, systema-

tiskt utvecklingsarbete och att bra resultat har sin grund i nöjda pedagoger, föräldrar och barn. 

Det andra temat i definitionen av förskolutvecklingen är medarbetarnas utveckling och kom-

petenshöjande och här nämns medarbetares individuella utveckling och en stärkt yrkesroll 

som viktiga komponenter för förskolutveckling. I ett par av förskolechefernas intervjuer beto-

nas vikten av att inte enbart nöja sig med kompetensutveckling av personalen genom exem-

pelvis utbildningar. Utan en del av förskolechefens uppdrag är också att verka för att utbild-

ningarna verkligen blir till nytta i verksamheten. Detta åstadkommer de bland annat genom att 

låta utbildningarna ske internt på förskolan med till exempel specialpedagogen som utbildare: 

… så måste vi på något sätt rusta oss för de behoven som finns. Och det gör vi då som jag sa in-

nan att vi internt har någon form av kompetensutveckling, men inte bara har en kompetensut-

veckling utan också ser att vi använder den i vardagen.  

Förskolechef D 

Att ha medarbetarna med i utvecklingsarbetet är något som belyses i intervjuerna. En av för-

skolecheferna illustrerar medarbetarnas betydelse i utvecklingsarbetet så här: 

Men någonstans är det ju så att om du ska få förändringar till stånd så måste ju … måste man ju 

tro på det själv. Jag menar jag kan ju sitta här och tala om för dig att nu ska du tänka så här och 

så här och så här, men du tar ju inte det till dig om inte du tycker det är okej. Utan man måste få 
med sig människorna för att det ska ske en förändring och ... man måste, medarbetarna måste 

känna att det här är spännande, det här vill jag vara med om, man måste locka, alltså man måste 

så mycket… 

Förskolechef E 
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5.4.1  Innehållet i förskolutvecklingen 

I förskolechefernas beskrivningar av utvecklingsarbetets innehåll förekommer en mängd olika 

projekt som de arbetat eller just nu arbetar med i verksamheterna. En förskolechef vittnar om 

sidoeffekter av ett sådant utvecklingsprojekt: 

Inemellan fick pedagogerna i arbetslaget handledning av specialpedagogen eller psykologen i 
projektet. Där utkristalliserades också utvecklingsbehov… där vi till exempel ser att många av 

de barn som har svårt i skolan har gått på en viss förskola när de var små. Och det är inte så att 

det är en sämre förskola, utan de föräldrar som väljer den förskolan är de som bor i närheten och 

är de som socialt och ekonomiskt har det svårast. Och då gäller det för oss att se: hur utvecklar 

vi vår verksamhet.  

Förskolechef B 

Beskrivningar av olika slags utvecklingsgrupper delges mig i intervjuerna. Dessa benämns på 

olika sätt som exempelvis processgrupp, utvecklingsgrupp eller pedagogiska träffar och här 

förekommer handledning enligt förskolecheferna.  

En företeelse som är framträdande i utvecklingsarbetet är arbetet med den reviderade läropla-

nen (Lpfö 98/11) och olika ämnen i anknytning till den. Här handlar det bland annat om att 

utveckla arbetet omkring språk, matematik och teknik. Men även förskollärarens ansvar i kon-

trast till arbetslagets är ett aktuellt tema utifrån den reviderade läroplanen. Ett annat tema som 

nämns är föräldrastöd som det förekommer ett stort behov av i en enhet. Det förekommer 

även utvecklingsarbete kring IUP (individuell utvecklingsplan), likabehandlingsplan, kvali-

tetsredovisning, dokumentation, uteverksamhet samt verksamheten omkring femtontimmars-

plats, allmän förskoleplats och barn i behov av extra stöd.   

Att titta framåt och utåt är ytterligare någons fokus. Det innebär att hålla sig uppdaterad med 

beslut på riks- och lokalnivå, lärarutbildningar, råd från skolverket, samt ny forskning.  

5.4.2 Vilka förändringar leder handledning till? 

I min analys av intervjuerna har jag försökt identifiera vilka förändringar förskolecheferna 

menar sig kunna se i handledningens spår. Gemensamt för dem alla är att förskolecheferna 

kan spåra avtryck på flera olika plan. Dessa berör dels arbetslagens utveckling på gruppnivå 

dels pedagogernas individuella utveckling.  

På gruppnivå uppmärksammas förändringar i arbetslagets sätt att analysera och reflektera över 

sitt arbete. Detta tar bland annat gestalt i arbetslagens kvalitetsredovisningar. Även andra 

verksamhetstexter såsom arbetsplaner och likabehandlingsplaner har fått en annan kvalitet 

som en följd av att arbetslagen fått en direkt handledning kring detta av specialpedagogen. I 

planering och organisering av verksamheten märks en ökad förståelse för att den ska utgå från 

barnets bästa och i det direkta arbetet med barnen kan man märka en kvalitetsförbättring. 

När det gäller förändringar för den individuella pedagogen är talet om ett ändrat förhållnings-

sätt ett dominerande inslag i förskolechefernas berättelser. De berättar bland annat om ”kvali-

tetsförbättringar i förhållningssättet gentemot barnen” och att pedagogerna ”bemöter barn på 

ett annat sätt” och ”har fått en annan syn på barn och föräldrar”. Utveckling för pedagogen 

kan också ses i att de har fått en stärkt yrkesroll, mer kunskap och en ökad kompetens att möta 

olika dilemman i vardagen. En förskolechef vittnar om att pedagogerna ber om hjälp och råd 

mer sällan nu än när specialpedagogen var ny i sin tjänst på förskolan. Förskolechef E talar 

om synergieffekt av handledning: 
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Detta leder till en kompetenshöjning, vilket leder till en bättre kvalitet för det enskilda barnet 

och barngruppen. Snacka om synergieffekt! 

Förskolechef E 

Kraft och styrka för pedagogerna talas det också om när frågan om effekter av handledning 

kommer på tal. Handledningens uppgift är att ”stärka pedagogerna” och leder till att pedago-

gerna ”orkar där de annars hade gett upp”. En förskolechef ser på handledning som en ”frisk-

hetsfaktor”.  

Både när det gäller pedagogens individuella utveckling och arbetslagets utveckling vittnar 

berättelserna om resultat som varar över tid och kan ses som en bestående förändring: 

… alltså det är ett förhållningssätt som man då tar till sig, va. Och det börjar man ju inte och slu-
tar med utan förhoppningsvis så sätter det ju igång med någonting som man inte slutar med 

//…// Ja, som man inte lägger av sig. Och slutar med en vacker dag. Och det är det som jag tror 

att handledning ska leda till… att det är inget man gör för stunden utan det är som man säger då 

om t.ex. Marte Meo-handledningen, att även om vi då fokuserar på ett enskilt barn … just i det 

momentet i den perioden så det vi har lärt oss under den perioden det försvinner ju inte! 

Förskolechef B 

I ovanstående uttalande beskrivs en koppling mellan handledning och förändring. Handled-

ningen enligt förskolechef B leder bland annat till ett ändrat förhållningssätt och detta förhåll-

ningssätt sätter igång någonting, det vill säga startar en rörelse som inte ”slutar en vacker 

dag”. Härmed går jag över till att redogöra för informanternas yttranden om sambandet mel-

lan handledning och utveckling. 

5.4.3 Sambandet mellan handledning och utveckling 

Samtliga förskolechefer kan se att handledning av pedagoger genererar utveckling av verk-

samheten i något avseende. Som vi tidigare sett vittnar de om ett antal olika förändringar som 

handledningen har gett. Främst gäller det utveckling som uppenbaras hos pedagogerna i form 

av ett förändrat förhållningssätt till barn och föräldrar samt till arbetet. Men också en höjd 

kompetens att möta olika dilemman som uppstår i vardagsarbetet visar sig hos pedagogerna.   

Intervjuerna uppdagar även förskolechefers intentioner att starta utveckling genom att låta 

personalen få handledning. Denna handledning tar bland annat sin utgångspunkt i litteratur 

som studeras gemensamt av gruppen, eller i frågeställningar som förskolechefen tillsammans 

med specialpedagogen – som är den som handleder i förekommande fall – bestämmer i för-

hand.  

… och någon termin fick det vara utifrån personalens egna önskemål, men oftast har jag nog rik-

tat det. För det är ju så att det är väldigt lätt att önska sig något som man redan är bra på!   

Förskolechef E 

På liknande sätt ser förskolechef C möjligheter med att använda handledningen till att samtala 

om förut givna ämnen. Hon har däremot en specialpedagog att rådgöra med inför valet av 

utvecklingsområden: 

Om man säger, som vår, alltså vår pedagogiska skolutveckling, vi lutar oss … handledningen 

blir ju den att (specialpedagogen) är påläst på till exempel ”Allmänna råd”, när det gäller exem-

pelvis Likabehandlingsplanen så kom ”Allmänna råd”, hon lusläste den sen gick personalgrup-

pen genom kapitel för kapitel. Sen så kom den … i vår lokala arbetsplan…  
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Det blir ju en av handledningarna, är du med? Alltså på något vis som för med sig pedagogisk 

utveckling. 

Förskolechef C 

Några förskolechefer berättar att de satsar på egna interna utbildningar som oftast hålls av 

specialpedagogen som är anställd i verksamheten. Dessa utbildningar talar de om som mycket 

större upphov till förändring än alla de kurser som personalen blir inbjudna till: 

Och sen är det lite grann så att jag har skickat iväg personal på så många föreläsningar men de 

kommer tillbaka och jag ser ingen förändring! De tar inte på sig nya glasögon när det gäller den 

pedagogiska miljön… de faller direkt tillbaka. Man flyttar den här därifrån till dit (flyttar sin ka-

lender en decimeter på skrivbordet). Små förändringar! 

Förskolechef C 

En förutsättning för att kurser ska leda till förändring kan vara, enligt förskolechef C, att pe-

dagogerna själva får vara initiativtagare och känna att detta är något som är aktuellt just nu i 

just deras verksamhet. Hon har tidigare arbetat efter motivet att alla pedagoger som arbetar i 

hennes verksamhet ska få samma fortbildning, men då hon inte upplevde tillräcklig förändring 

har hon nu en annan uppfattning: 

Man tar inte till sig att göra en förändring, alltså… alla dessa man har gått på under många år, 

där är ingenting som jag kan säga att detta har blivit en prägel för vår avdelning. Men känner du 

att detta! Utepedagogik, det är något som vi vill satsa på! Gör det! In och läs så mycket ni kan 

(hon pekar mot datorn), googla, in på forumet(Förskoleforum) så mycket ni kan, bara gör det! 

Som argument för att de egna fortbildningarna ger större effekt anger hon sin egen delaktighet 

i planering och uppföljning av kurserna. På grund av detta kan hon påminna personalen i var-

dagsarbetet om det de får sig till del i kurserna. På samma sätt talar förskolechef D om vikten 

av att som pedagogisk ledare verka för att kunskapen från fortbildningarna verkligen används 

”i vardagen”. 

I en verksamhet håller man på med planering för att implementera ett nytt program och detta 

ser förskolechefen som en del i förskolans utvecklingsarbete. Hon berättar att arbetet med 

detta program bygger på handledning och att det är en förutsättning för att driva arbetet: 

De som jobbar med det har var tredje vecka en timme per arbetslag. Och det tror jag är en förut-

sättning för att driva det. Absolut. Det är en lång process, minst ett år med den regelbundenheten 

i handledning så tror jag nog att… alltså det är ett förhållningssätt som man då tar till sig, va. 

Och det börjar man ju inte och slutar med utan förhoppningsvis så sätter det ju igång med nå-

gonting som man inte slutar med. 

Förskolechef B 

Förskolechefen talar här om det handledande arbetet som något som ger ringar på vattnet-

effekt. Det pedagogerna får med sig i handledning omkring ett specifikt program eller speci-

fikt problem, menar hon bör vara ett förhållningssätt som präglar arbetet med alla barn. Hon 

betonar också i sin berättelse att ”utvecklas, det gör man tillsammans”.  

Även förskolechef A ser grupphandledning av pedagoger som en effektiv form av utveck-

lingsarbete. En viktig kvalitetsaspekt är för henne att ha en verksamhet som möter alla barn. 

Jämfört med att gå in och göra insatser i verksamheten med enskilda barn når man många fler 

barn genom att arbeta med pedagogerna då en enda pedagog träffar flera barn. Här anser hon 

att specialpedagogen som handledare har en mycket viktig roll: 
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Man kan ju inte bara… Alltså det är svårt att spela match hela tiden om man inte får öva… 

Vidare beskriver hon handledning som en slags förvandlingsprocess: 

Ibland är det ju så, bara man lyfter upp det och får ögonen på det, bara där är en förändring. Det 

är det som är det magiska med handledning tycker jag, att om man lyfter upp det och tittar på det 

från alla möjliga olika håll så kommer det ut som något annat i en annan ände.   

Förskolechef A 

Handledningen leder i detta fall till förändring genom att handledaren i samtalet hjälper till att 

få pedagogerna att se på ämnet från olika håll och kanske se det ur ett nytt perspektiv. Ämnet 

lyfts upp, behandlas och ”kommer ut som något annat”, det vill säga leder till förändring för 

dem som deltar i handledningen.  

På frågan om den form av handledning som beskrivs i föregående uttalande även är ett led i 

förskolutvecklingen, svarar informanten att även om de inte har sett det som förskolutveckling 

så skulle man ”faktiskt kunna se det så också”: 

Det kan man ju säga för det är ju arbetslagsutveckling. Så ska man dra det till sin spets så är det 

ju verkligen nere på praktiken. 

Om man tänker skolutveckling och hur man arbetar med barn och förhållningssätt och det här, så 

hänger ju det ihop. En bra kvalitet hänger ihop med förhållningssättet. Hur bemöter vi barnen, 

hur bemöter vi föräldrarna? Och då använder vi oss själva som redskap i det. Och det är det man 

ju jobbar med i handledningssamtalen hela tiden. Så egentligen är det ju i hög grad skolutveck-
ling. 

Förskolechef A 

Ett annat sätt att svara på frågan om handledningens roll för förskolutvecklingen står försko-

lechef D för. Hon ser handledning av pedagogerna som något som försiggår hand i hand med 

vardagsarbetet och kanske inte alltid benämns som just handledning. I hennes verksamhet 

arbetar specialpedagogen varje dag nära pedagogerna och för tillsammans med förskolechefen 

en ”öppen dialog med sina medarbetare” om deras tankar kring det de gör: 

Och jag menar att den är ju, i och med att specialpedagogen är ute regelbundet i arbetslagen, så 

även om hon inte har sagt att nu ska vi ha handledning så är det ändå en handledning som sker, 

för det är precis det som hon gör vid de här tillfällena, alltså hon, de ska ju ha ett samtal där de 
precis som du säger reflekterar över, hur gjorde vi här nu, varför, hur tänkte vi… hon ska ju inte 

komma med varken pekpinnar eller lösningar utan det är ju att lyfta frågorna till en annan di-

mension på något sätt. Och det är det jag menar med att, där ser man ju vilken utveckling som 

har skett hos pedagogerna från början till i dag. 

Förskolechef D 

Precis som förskolechef A uttrycker att här sker utvecklingen i vardagsarbetet ”nere på prak-

tiken”, menar förskolechef D att den sker genom att pedagogerna ständigt uppmanas att re-

flektera över sitt arbete. Skillnaden mellan dessa båda förskolechefer ligger i deras sätt att 

använda handledning av pedagoger. Den förra förespråkar en regelbunden ”processhandled-

ning” av arbetslagen medan den senare ser handledning som i första hand något som ständigt 

försiggår i specialpedagogens arbete i arbetslagen.  
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5.5 Sammanfattning av handledningens roll i förskolutvecklingen 

Informanternas beskrivning av förskolutveckling centreras omkring framför allt två teman: 

verksamhetsutveckling och arbetslagsutveckling. Dessa två komponenter ges ett visst sam-

band i förskolechefernas berättelser och arbetslagsutvecklingen inbegriper även pedagogens 

individuella utveckling. Innehållet i utvecklingsarbetet i dag presenteras i form av olika ut-

vecklingsprojekt, arbete omkring den reviderade läroplanen (Lpfö 98/11), utveckling av verk-

samhetstexter, litteraturstudier, att hålla sig uppdaterad i omvärlden, organisationsförbättring-

ar samt olika handledningstillfällen.  

De förändringar förskolecheferna kan märka till följd av handledning ses både på gruppnivå i 

arbetslagen och på individnivå hos den enskilde pedagogen. På gruppnivå uppenbaras kvali-

tetsförbättringar i bland annat verksamhetstexter och i organisering och planering av verk-

samheten för barnen. På individnivå dominerar utvecklingen av ett förändrat förhållningssätt 

hos pedagogen. 

Sammantaget förefaller inte förskolecheferna i första taget koppla handledning av pedagoger-

na konkret till förskolutveckling. Men i några intervjuer tycks samtalet vi för sätta igång andra 

tankar hos förskolecheferna. Bra verksamhetskvalitet förutsätter bland annat ett utvecklat för-

hållningssätt hos pedagogerna, vilket är det som handledningssamtalen går ut på enligt en 

förskolechef som säger att ”egentligen är det ju i hög grad skolutveckling”.  

Det talas en del om handledning vilken har förändring hos pedagogerna som ändamål. För-

skolecheferna vittnar om grupphandledning som genererar ringar på vattnet. Det pedagogerna 

får med sig i handledningen, som till exempel ett förändrat förhållningssätt, ”tar de med sig” i 

arbetet med alla barn. Och att specialpedagogen arbetar mot pedagogerna istället för att göra 

insatser med enskilda barn i verksamheten ses som ett mer effektivt arbete.   

 

5.6 Visioner om handledningens användande 

Efter att ha redovisat förskolechefernas syn på handledning och handledningens betydelse för 

utvecklingsarbetet, avslutas detta kapitel med att förskolechefernas visioner om handledning-

ens och specialpedagogens användande belyses. Informanterna ombads, att fria från alla even-

tuella ekonomiska och organisatoriska begränsningar föreställa sig hur de vill använda hand-

ledning i sin verksamhet. I berättelserna går användningen av specialpedagog och använd-

ningen av handledning in i varandra. Detta beror dels på att fokus i samtalen var specialpeda-

gogen som handledare men också, som jag tolkar det, att de flesta förskolechefer såg handle-

darskapet som specialpedagogens främsta uppgift.  

Mer tid för specialpedagogisk verksamhet efterlystes av förskolechef A. Som det är nu har 

specialpedagogen en tjänst som innefattar 30 % av en heltid för ett mindre antal pedagoger. 

Förskolechefen berättar att hon ”kämpat för” att få utökat dessa specialpedagogtimmar, som 

tidigare var färre. Nu menar hon att 50 % tjänst hade varit lagom för att specialpedagogen 

skulle kunna ha mer utrymme för handledning. Den handledning hon talar om innefattar såväl 

frågor omkring ett specifikt barn som arbetslagsutveckling. Dessutom önskar förskolechefen 

ett större samarbete med specialpedagogen. Hon skulle vilja se specialpedagogen som ett 

”bollplank”: 

Som specialpedagog går man ju också in på ett annat sätt i förskolan. Specialpedagogen är för-
skolans elevvård eller barnvård. Jag tycker ju att elevvård och ledning ska arbeta tillsammans 
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tätt. Och det är det ju nu också i den reviderade läroplanen, mer kring barn i behov av särskilt 

stöd, de poängterar ju extra på det. Och därför känner jag ju också hur viktigt det är att man har 

ett bra samarbete med specialpedagogen.  

Förskolechef A 

Även förskolechef B vill se mer tid för specialpedagogen att handleda pedagogerna: 

Att kunna vara med och inte bara ringas efter när man behöver utan finnas med som ett kontinu-

erligt stöd i verksamheten. Det tror jag: att man är med och observerar, diskuterar och att man 

utifrån det sen är med och handleder.   

Förskolechef B 

Det finns också exempel på förskolechefer som menar att de i dagsläget kan fylla de behov 

som finns. Förskolechef D, som sätter likhetstecken mellan specialpedagogens vardagliga 

gärning och handledning, kan ändå se att om hon får mer specialpedagogtid skulle pedago-

gerna få ett annat forum för pedagogiska diskussioner:  

... Alltså om man säger, personalen vill ju alltid ha pedagogiska diskussioner, och det som jag 

kan se med handledningens hjälp, det är att det kan mer ha fokus på ett speciellt ämne som ... 

som det i så fall hade varit positivt att kunna ha mer. Men då hade det också behövts mer resur-

ser för att kunna få loss till handledning. Men som jag sa: som jag ser det idag så ser jag att det 

behovet vi har kan vi i stort sett täcka. 

Förskolechef D 

Också förskolechef E säger sig ha utrymme nog för de behov hon kan urskilja. Hon är den 

ledare som håller i handledning själv men kan tänka sig en förändring: 

Utan jag tror ju att det kommer att bli förändringar i det. För som det är nu, så kan jag ju se att 

jag har det, den tiden det utrymmet. Och just nu som det är här så tror jag att det är viktigt att det 

är jag som har de här mötena. Men jag tror också som jag sa innan, att det finns en stor fördel att 

det är någon annan som tillsammans med mig… 

Förskolechef E 

Förskolechef E har ett antal visioner som hon är fast besluten att genomföra inom en snar 

framtid: 

Och sen så kommer jag ... hitta en lösning, min målsättning är egentligen att jag ska ha tre per-

soner till en utvecklingsgrupp. Men jag är fortfarande inte riktigt klar över vilka personer, och 

det är också viktigt att det är rätt personer. Och det är möjligt att jag hamnar i att det bara blir en.  

I: Är det då någon som arbetar i barngruppen? 

F: Ja, någon som ska göra det, det är inte säkert att den personen jobbar här nu. Och det skulle 

kunna vara en specialpedagog. Hade jag haft en specialpedagog så hade det nog varit självklart, 
eller det hade varit självklart.  

I: Skulle den ha någon typ av handledarfunktion också då eller? 

F: Om den hade haft… alltså nu är det ju så att i en sån här liten organisation som jag har här så 

finns det ingen ekonomisk möjlighet för det va. Men visst hade det kunnat vara bra. Och att vara 

alltså, det här med t.ex. pedagogisk dokumentation, som jag vet också är viktigt att jobba med. 

Där ska vi ha en utbildningsdag här, då skulle jag mycket väl kunna tänka mig att vi skulle ha en 

specialpedagog som kunde vara med arbetslaget.  När de gör sin pedagogiska dokumentation, 

och fördjupa diskussionerna och föra diskussionerna vidare. 

I: Som en samtalsledare, eller samtalspartner då? 

F: Ja, eller en motor eller vad det nu kan va för någonting. ”Hur tänkte ni nu?” För när man sitter 

mitt i det behöver man någon som ser det utifrån… Det här att någon annan ser på det man gör.  

Förskolechef E 
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Förskolechef E talar här om att det är viktigt att det är rätt person som får rollen som deltagare 

i utvecklingsgruppen. Genom hela hennes intervju avspeglas denna hållning, att vikten av 

personens lämplighet är störst. Något liknande vittnar förskolechef D om: 

Nej, alltså det … det är ju också så att det beror på vilken specialpedagog du har. Jag kan ju se 

att har du en specialpedagog som både kan hantera det här med barn och ge det stödet och den 

utvecklingen till arbetslagen kring de specifika barnen som man alltid blir involverad i som spe-

cialpedagog. Är man inte en bra handledare då behöver man ha olika personer till det. Men har 

man en person som fungerar till både och … så funderar du aldrig. På något sätt så förutsätter 

jag att den kompetensen har man som specialpedagog och att man själv har ett så stort ansvar så 

att man kan se vilka saker man kan prioritera i sitt arbete. 

De förskolechefer som förfogar över en ”egen” specialpedagog är i stort sett nöjda med den 

specialpedagogiska verksamhet de har och anger inga nya tankar omkring den. Det är när vi 

kommer in på handledarfunktionen som tankar sätts igång hos informanterna. Under intervju-

ernas gång framkommer i några fall handledningsaktiviteter som pågått tidigare i verksamhe-

ten. Av olika organisatoriska och personliga skäl har dessa avvecklats men det förefaller som 

att vårt samtal utlöser ett annat resonemang: 

F: Anledningen var att det kom sjukdom och barnafödande hos de två som handledde. Men … 

och det är ju de två som har den här utbildningen, och de jobbar kvar här så det är möjligt att vi 

tar upp det igen, för att de som fick den var väldigt nöjda. Och det bildar ju också nätverk. 

I: Är det något ni funderar på att ta upp då? 

F: Ja, det är det, absolut för det var väl använd tid. 

Förskolechef B 

I: Specialpedagogiken är du nöjd med alltså. Men när det gäller handledningsbiten har du några 

andra… visioner där? 

F: Nej, men jag ska faktiskt börja fundera på det. Jag blir lite så där… Jag ska prata med (speci-

alpedagogen) också hur hon ser på det för det var ett tag sen vi pratade om det. Eftersom … och 

de tyckte det va jätteroligt att få handledning de som fick, för det var ju inte alla, det var frivil-
ligt. Men de som kom till handledning det är ju drivarna, det är det ju. De som kan tänka sig att 

förändra sig.  

Förskolechef C 

Förskolechef B berättar om en handledning som de tidigare erbjöd nyanställda i de förskolor 

hon ansvarar för. Förskolechef C syftar på handledningstillfällen som de tidigare erbjudit pe-

dagogerna i hennes verksamhet. Denna var frivillig och hölls regelbundet med specialpedago-

gen. Organisationen i dag ser emellertid annorlunda ut. 

Det är självfallet svårt att tänka sig en verksamhet som man vet är svår att få ekonomi till. 

Även om informanterna ombads att drömma fria från organisatoriska och ekonomiska be-

gränsningar finns de ekonomiska förutsättningarna med som en slöja över förskolechefernas 

berättelser.  

Frågan ställdes hur en organisation skulle se ut för att visionerna skulle kunna förverkligas. I 

svaren framkommer dilemman med personaltillgång. Pengarna ska räcka till alla som arbetar i 

verksamheten, såväl köks- och städpersonal som vaktmästare så ”det handlar om resurser helt 

enkelt”. Att ha ”full koll på pengarna” och koppla resurstilldelningen till kvalitetsredovis-

ningen är ett sätt att få mer resurser till sin verksamhet. Andra tankesätt som uppenbarades var 

att ”anpassa sig” och samtidigt inte ”låsa sig fast” vid en särskild slags organisation utan se 

till vilka behov som finns i verksamheten just nu. Tillsättningen av nya tjänster behöver situa-
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tionsanpassas, och att vara ”nogsam med rekryteringen” och göra ”en bredare rekrytering” 

ligger i förskolechefens ansvar:   

Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte låser sig fast vid att nu ska min organisation se ut så 

här. Utan man måste hela tiden försöka ha en situationsanpassad organisation som ser utifrån 

vad som händer i verksamheten, vilka människor jag har, vilka behov som finns, vilka behov 

barnen har…  

Det som jag gjort innan är inte säkert att det passar här eftersom det är helt andra människor, helt 
andra barn, helt annan tradition, van vid ett helt annat ledarskap. Allting måste få ta tid. Vissa 

processer kan skyndas på andra måste få ta tid. Och det är här jag tror att vi ledare, antingen som 

rektor eller ledare i barngruppen eller ja, vad det nu kan va. Där måste vi lära oss att det tar tid, 

att inte bara köra på. 

Förskolechef E 

 

5.7 Sammanfattning av förskolechefernas visioner 

Det är tydligt att mer specialpedagogtid är något som förskolecheferna önskar förfoga över. 

Denna utökade tid skulle kunna innefatta både arbete med barn i behov av särskilt stöd och 

med handledning av pedagoger för arbetslagsutveckling. Emellertid visar sig behovet i vissa 

verksamheter vara tillfredsställt. Detta gäller framförallt förskolechefer som endast har mindre 

enheter inom sitt ansvarsområde. Men också den förskolechef som idag har en specialpedagog 

anställd fullt ut i verksamheten är relativt nöjd. Inte desto mindre drömmer dessa förskoleche-

fer också om utökad verksamhet för både specialpedagog- och handledarverksamhet. 

För att få den verksamhet som önskas anser förskolecheferna att de behöver vara tydliga med 

sina behov och ”ha full koll” på sin ekonomi. Att inte ”låsa sig fast” vid en viss organisations-

form är också viktigt, utan försöka situationsanpassa den till de människor som finns i organi-

sationen just nu. Detta påverkar även rekryteringen av ny personal som behöver göras ”bred” 

och ”nogsam”. Ett visst mått av tålamod är också bra att ha då vissa processer inte kan skyn-

das på utan måste få ta tid för att bli kvalitativa.   
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6 ANALYS AV RESULTAT 

6.1 Handledning i förskoleverksamheten 

På frågan i vilken utsträckning handledning av pedagoger förekommer i verksamheterna som 

undersöks, är det inte någon av förskolecheferna som svarar att det inte förekommer handled-

ning. Samtliga förskolechefer menar att pedagogerna i deras verksamheter blir handledda i 

någon form. Detta är för mig ett oväntat resultat eftersom jag inte trodde att handledningsbe-

greppet var så väl förankrat i förskoleverksamheten. Kan orsaken vara att frågan formuleras 

så att informanterna leds att svara i en viss rikting? Frågan är öppet ställd, som en inbjudan till 

informanten att berätta om hur handledning används i verksamheten idag, och då kan det ligga 

nära till hands att leta i minnet efter aktiviteter som påminner om handledning. Men framför 

allt kan troligtvis bredden i de positiva svaren förklaras i att handledningsbegreppet tolkas på 

olika sätt av dem som svarar.  Till exempel ser man specialpedagogens uppgifter och hand-

ledning som förenade på de förskolor som förfogar över en egen specialpedagog. Av resulta-

tet går att utläsa så många olika tolkningar av hur handledning används, att det i varje verk-

samhet finns något som kan likna handledning.  

Förskolechefernas berättelser om användandet av handledning, bygger på den förståelse för 

handledning de har utvecklat under sin livstid. Den bygger på olika erfarenheter från utbild-

ning, yrkesverksamhet och privat. Men förståelse har de fått inte endast genom erfarenheter 

utan även genom det de hört och läst om handledning, det vill säga ”… hur handledning har 

medierats för dem” (s. 78 Åberg, 2009). Andras erfarenheter och förståelse av handledning 

har de sedan bearbetat och gjort till sin egen. Vidare är förståelsen förskolecheferna ger ut-

tryck för insatt i ett sammanhang, och precis som socialkonstruktivismen hävdar, är förståel-

sen kontextberoende. Vid ett annat tillfälle, om någon annan ställde frågan någon annan stans 

hade troligen svaren på intervjufrågorna blivit annorlunda. Detta påverkar naturligtvis reliabi-

liteten. Inte nödvändigtvis i negativ riktning, eftersom reliabiliteten i en studie av detta slag 

snarare bör kopplas till hur den unika intervjusituationen fångas upp (Patel & Davidsson, 

2003). 

För att veta vad vi talar om vid intervjun är en definition av handledningsbegreppet nödvän-

dig. Några informanter visar en viss osäkerhet när begreppet ska definieras, vilket jag tolkar 

som ett tecken på att man är ovan vid att behöva precisera handledningsbegreppet. Det finns 

bland förskolecheferna också de som tycks ha definitionen klar för sig och detta gäller, av 

förklarliga skäl, framför allt den som parallellt arbetar som handledande specialpedagog. Nå-

gon använder inte gärna uttrycket handledning, utan hellre ”coachning” och då handlar det om 

en slags vägledning i stort och inte bara i pedagogiska spörsmål.  En slutsats är att när samta-

let kommer in på en djupare definition av handledningsbegreppet, det vill säga när handled-

ning ska avgränsas, framkommer handledarens metoder som det som är specifikt för handled-

ning. Att det finns en annan person som genom sitt sätt att leda samtalet får pedagogerna att 

själva reflektera, är det som karaktäriserar handledning enligt flertalet av förskolecheferna. 

Uttalandet att en specialpedagog inte nödvändigtvis är den person som passar bäst för hand-

ledningsuppdraget visar på, enligt mig, att handlingen värnas framför utföraren. Det vill säga 

att en kompetens att handleda är viktigare än en titel. Då handledaren använder sitt ledarskap 

till att generera reflektion hos individen, kan även det spontana vardagssamtalet mellan speci-

alpedagogen och pedagogen kallas för handledning.  

Jag menar att det i det här sammanhanget är intressant att föra in uttrycket kvalificerad sam-

talspartner i resonemanget. Uttrycket är inget som någon av förskolecheferna känner sig be-

kant med. Men när de ombeds att beskriva hur de tolkar vad en kvalificerad samtalspartner 
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kan vara, beskriver de många av de kompetenser en handledare bör ha. De kan alltså sägas 

likställa begreppen kvalificerad samtalspartner och handledare. Det är två olika uttryck för 

samma sak. En förskolechef menade däremot, att en kvalificerad samtalspartner är någon man 

för samtal med man mot man i en dialog. Handledning av pedagogerna sker främst i grupp, 

därför hör inte begreppet hemma i handledningssammanhang, menar hon. Detta visar på två 

helt skilda tolkningar av den kvalificerade samtalspartnern, som görs spontant av förskoleche-

ferna utan någon längre betänketid. Svaren hade kanske blivit annorlunda om respondenterna 

gavs tid att fundera mer över begreppet.      

Handledningens främsta syfte beskrivs på många olika sätt av förskolecheferna. Reflektionen 

är återigen framträdande. Den ökade förmågan till reflektion och medvetenhet om sig själv, 

menar förskolecheferna bidra till förhöjd kompetens hos pedagogerna, både individuellt och 

därmed också indirekt i arbetslaget. Ett förändrat förhållningssätt gentemot barn och föräldrar 

samt ett förändrat sätt att se på sitt uppdrag är andra syften med handledningen, enligt försko-

lecheferna.  

Den handledningsverksamhet som är mest framträdande i respondenternas beskrivningar är 

den som har inriktningen mot enskilda barn eller barngrupper som väcker oro. Det var den 

handledningsverksamhet jag förväntade mig att få exempel på, då den bekräftar min bild av 

hur specialpedagogen ofta används i förskoleverksamheten. Däremot, till skillnad från vad jag 

förväntat mig, engageras specialpedagogen sällan eller aldrig till att arbeta direkt mot enskilda 

barn, utan hon riktar sig först och främst till pedagogerna som finns omkring barnen. Den 

verksamheten, som många respondenter kallar handledning, har karaktären av behovsanpas-

sad vägledning, fortbildning eller stöd i olika projekt och program man arbetar med.  

En respondent utmärker sig genom att tala om handledning som sker regelbundet med peda-

goger i grupp. Denna verksamhet kallar hon ”processhandledning”, vilket innebär att det ge-

nom handledningen sätts igång en process i pedagogen. Denna process tar aldrig slut eftersom 

man vid nästa handledningstillfälle har möjlighet att följa upp och föra in nya faktorer i pro-

cessen. Handledningen som förskolechefen beskriver, är den hon själv leder i egenskap av 

specialpedagog. Ännu förekommer den inte i samma utsträckning i den verksamhet hon är 

ansvarig ledare för, om än det finns en vision om att den ska inrättas. 

 

6.2 Handledningens roll för förskolutveckling 

De två teman som är starkast framträdande i förskolechefernas beskrivning av förskolutveck-

lingen är dels verksamhetens utveckling dels arbetslagens utveckling. Men även medarbetar-

nas individuella utveckling och kompetenshöjning ses som viktiga komponenter i förskolut-

vecklingen som helhet. Dessa tre komponenter ges ett visst samband i min tolkning av försko-

lechefernas berättelser. Verksamhetens kvalitet är beroende av att det finns en kvalitet i ar-

betslagen, och kvalitet i arbetslagen är beroende av att den enskilde pedagogen håller en hög 

nivå. Därmed beskrivs utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Förskolans läroplan nämns av många respondenter när innehållet i utvecklingsarbetet ska ex-

emplifieras. Detta är naturligt då det under innevarande år tas i bruk en reviderad läroplan för 

förskolan. Exempel på förändringar i den reviderade läroplanen är att förskolechefens roll och 

ansvar definieras. Vidare urskiljs förskollärarens ansvar från arbetslagets ansvar. Ett förnyat 

uppdrag att låta barnen utveckla kunskaper inom naturvetenskap och teknik är ett annat ex-

empel på förändringar.  
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Förskolecheferna kan märka förändringar till följd av handledningsverksamheten. Även dessa 

förändringar går att spåra på individnivå och gruppnivå. Det vill säga att handledning har setts 

påverka pedagogens förhållningssätt. Det vittnas om en större säkerhet hos pedagogen och ett 

förbättrat förhållningssätt mot både barn och föräldrar. På gruppnivå går det att spåra föränd-

ringar i bland annat kvaliteten på planeringen av verksamheten. Självfallet påverkas även här 

arbetslaget av förändringar hos den enskilde pedagogen. Förändringarna på organisationsnivå 

talas det inte så mycket om i det här sammanhanget.  

Under tiden vi samtalar i intervjuerna förefaller det som att tankarna hos några förskolechefer 

tar en ny riktning vad gäller kopplingen mellan handledning och förskolutveckling. Ett ut-

vecklat förhållningssätt ”tar de med sig” i arbetet med alla de barn de träffar. När specialpe-

dagogen inriktar sig mot pedagogerna istället för mot enskilda insatser med barnen ger det 

större effekt eftersom fler barn på detta sätt får del av specialpedagogen. En pedagog träffar ju 

flera barn och det skapas en ringar på vattnet-effekt. Synergieffekt är ett annat uttryck som 

används för att beskriva handledningens påverkan på förskoleverksamheten. Ett tänkvärt re-

sonemang förs då en respondent kommer fram till att handledningsverksamhet i hög grad går 

att sammankoppla med skolutveckling: en verksamhet med kvalitet kan bemöta alla barn och 

föräldrar på ett bra sätt, i det är pedagogerna ett redskap och det är detta redskap ”man jobbar 

med i handledningssamtalen hela tiden”. Det talas en del om handledning vilken har föränd-

ring hos pedagogerna som mål. Denna innefattar samtal omkring inläst litteratur samt peda-

gogiska träffar där handledaren har förutbestämt ett ämne. 

 

6.3 Förskolechefernas visioner 

Utnyttjas den specialpedagogiska kompetensen på ett tillfredsställande sätt på förskolan? 

Finns det något mer att önska av specialpedagogisk verksamhet? Finns det något mer att öns-

ka av handledning på förskolan? I samtalet omkring dessa frågor flyter visionerna om special-

pedagogisk verksamhet och handledningsverksamhet in i varandra, precis som de gjort under 

hela intervjun. Förklaringen till detta kan finnas i dels att flera respondenter anser att special-

pedagogens främsta uppgift är som handledare, dels i att själva ämnet för samtalet är special-

pedagogen som handledare.  

Det finns förskolechefer som är nöjda med den specialpedagogiska verksamhet de har idag. 

Detta gäller framför allt representanterna för de verksamheter som har en ”egen” specialpeda-

gog men också de som står för en lite mindre enhet. Men trots att de säger sig vara nöjda finns 

det de som menar att det finns utrymme för mer både specialpedagog- och handledarverksam-

het. Det uttrycks att pedagogerna ”alltid” vill ha pedagogiska samtal och handledningssamta-

len skulle kunna vara ett forum för detta. De förskolechefer som gärna vill ha mer tid för spe-

cialpedagogen önskar att använda den tiden till handledning av pedagogerna. Men det uttalas 

även ett större behov åt barnen. Att kunna ha en specialpedagog kontinuerligt i verksamheten 

istället för att bara rycka in vid behov uppenbaras som ett önskemål. Det förekommer också 

visioner om ett utökat samarbete mellan förskolechef och specialpedagog, för att säkerställa 

verksamheten omkring barn i behov av stöd.  

I den beskrivning som här görs av förskolechefernas önskemål kan tolkas in att det finns ett 

omättligt behov i förskoleverksamheten. Emellertid måste detta förstås mot bakgrund av att 

förskolecheferna i intervjun uppmanades att ge sina visioner fritt spelrum. Att drömma fria 

från alla ekonomiska eller organisatoriska hinder visar sig trots allt vara särdeles svårt. Hind-

ren finns ju där högst reella och detta är något som förskolecheferna lärt sig att förhålla sig 
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till. Flera olika exempel finns i studien på hur man förhåller sig för att hantera denna begräns-

ning. För att kunna hålla en verksamhet vid liv krävs tydlighet, noggrannhet, situationsan-

passning och tålamod. Att tydliggöra sina behov både för sig själv och för dem som har hand 

om resursfördelningen och att ha ”full koll på pengarna” är nödvändigt, menar någon. Nog-

grannheten avspeglas också i rekryteringen av ny personal. Det innebär att förskolechefen ser 

till den situation som är just nu vid tillsättningen av personal, och inte nödvändigtvis tillsätter 

en ledig tjänst med en person med samma kompetens som innan. Att ha en situationsanpassad 

organisation som ser till vilka personer – barn, föräldrar, medarbetare – och vilka behov som 

finns i verksamheten just nu är avgörande för att kunna hantera en förskoleverksamhet med 

kvalitet. Slutligen behövs ett visst mått av tålamod då vissa processer inte kan skyndas på utan 

måste få ta tid för att kunna hålla hög kvalitet.  
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7 DISKUSSION 

7. 1 Inledning 

Syftet med denna studie är att belysa handledningens användningsområden i förskolan utifrån 

förskolechefens synvinkel. Syftet är också att försöka identifiera förskolechefens syn på att 

använda specialpedagogen som handledare och som redskap i förskolutvecklingen. För dessa 

syften använde jag som metod en halvstrukturerad intervjuform för att sedan med utgångs-

punkt i forskningsfrågorna analysera förskolechefernas berättelser. I det följande för jag en 

diskussion omkring resultatet utifrån tre huvudområden som intervjuerna kom att röra sig 

kring. Dessa är: handledning i verksamheten idag, handledningens roll i förskolutvecklingen 

samt förskolechefernas visioner om handledningens användande. Denna diskussion följs av en 

metoddiskussion och avsnittet avslutas med förslag på resultatens användbarhet samt fortsatta 

forskningsområden.    

 

7.2 Handledning i verksamheten idag 

7.2.1 Specialpedagogen som handledare 

Samtliga förskolechefer i studien vittnar om att de låter pedagogerna ta del av handledning. 

Hur denna handledning är beskaffad varierar däremot stort. Både på förhand organiserad 

handledning i arbetslag och ”vardagshandledning” i spontana samtal mellan specialpedagog 

och pedagog förekommer. En viss skillnad i nyttjandet av handledning märks mellan de för-

skolor som har en specialpedagog anställd i verksamheten och de som inte har det. Man talar 

om handledning på olika sätt. De förskolechefer som har en ”egen” specialpedagog talar i 

högre utsträckning om handledning som leds av specialpedagog. Här går rollen som special-

pedagog och som handledare in i varandra i respondenternas berättelser, då de talar om hand-

ledning i samma mening som specialpedagogens uppgifter beskrivs. Handledning förefaller 

vara något som ingår fortlöpande i specialpedagogens arbete och denna aktivitet byggs upp 

mellan specialpedagog och arbetslag. Att det handledande uppdraget som ligger hos special-

pedagogen har varit svårt att implementera i verksamheten vittnar bland andra Malmgren 

Hansen (2002) om. Resultatet av denna studie antyder emellertid att det är mer naturligt för de 

förskolechefer som har specialpedagog integrerad i verksamheten att tala om specialpedago-

gen som handledare. Kan det vara så att det krävs att en specialpedagog är anställd i verksam-

heten för att möjliggöra för handledning? Åtminstone förefaller det, enligt min studie, vara en 

omständighet som underlättar för att specialpedagogens hanledningsuppdrag ska kunna för-

verkligas.  

Även andra professioner än specialpedagog förekommer som handledare. Psykolog är den 

yrkeskategori som är vanligast i detta fall och finns som en möjlighet för förskolecheferna att 

anlita vid behov. En förskolechef vittnar om att denna sällan utnyttjas idag på grund av att 

pedagogerna är nöjda med den handledning de kan få av specialpedagogen som arbetar på 

förskolan. En annan menar att handledningen de kan få av psykologen är av ett annat slag än 

den som specialpedagogen ger. Psykologhandledning anlitas här främst då det uppstår svårig-

heter på det mellanmänskliga planet i arbetslagen. Enligt Åberg (2007) förekom en mängd 

olika handledare, bland annat psykologer, inom den pedagogiska världen innan specialpeda-

gogutbildningen riktade in sig på handledarkompetens åt specialpedagogen. Inom förskolan 

ersattes först psykologhandledningen av resurspedagoger som i början av 1990-talet utbilda-
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des till att handleda i förskoleverksamheten (Helldin & Sahlin, 2010). Det som syns i försko-

leverksamheten idag kan alltså ses som kvarvarande spår av de olika yrkesgrupper som fun-

nits som handledare. Men även om specialpedagoger som utbildas idag har handledarkompe-

tens kan det finnas ett välbehövligt komplement att tillgå i psykologer, logopeder och kurato-

rer. Det ger intervjuerna i studien exempel på.  

Uttrycket handledare har ersatts av kvalificerad samtalspartner i nyare texter om specialpe-

dagogens kompetenser (SFS 2006:1053). Innebär det andra uppgifter för specialpedagogen 

eller är det bara ett annat uttryck för samma sak? Enligt Sahlin (2010) anses uttrycket kvalifi-

cerad samtalspartner något otydligt. Därför är det intressant att höra hur förskolecheferna i 

studien tolkar det. Begreppet kvalificerad samtalspartner förefaller inte vara bekant, utan de 

gör en tolkning efter sina spontana tankar omkring begreppet. Det innebär att andra tankar 

kanske hade kommit fram om de hade fått mer tid att tänka över begreppet. Det som utmärker 

deras beskrivningar är att handledarens många olika kompetenser och roller kommer på tal. 

Begreppen kvalificerad samtalspartner och handledare likställs alltså av förskolecheferna. 

Någon uttrycker att det inte har så stor betydelse vad man kallar det utan att det är själva gär-

ningen som är viktig. Därför menar hon att det har betydelse för samtalet att handledaren och 

de handledda klargör för varandra handledningssamtalets syfte. Jag menar att den tolkning av 

den kvalificerade samtalspartnern som görs i studien är förträfflig, då den sätter fokus på 

handledarens roll. Kvalificerad samtalspartner tolkas som en ledare som fokuserar på samta-

lets kvalitet utan att leda deltagarna i en utstakad riktning. Genom att tala om handledarens 

roll och funktion definierar man på ett sätt också vad handledning är. Detta skulle kunna leda 

alla berörda parter bort från dilemmat att handledning betyder så olika för olika personer 

7.2.2 Definition av handledningsbegreppet 

För att nå studiens syfte, att få syn på förskolechefers föreställning om hur handledning kan 

användas i förskolan, behöver begreppet handledning först klargöras. Fastställandet av hand-

ledningsbegreppet är ytterst beroende av vad handledningen ska leda till och vilken funktion 

handledningen har (Hammarström-Lewenhagen & Ekström, 1999). Innebörden i handledning 

torde också ändra sig vartefter kontexten ändras, menar Hammarström-Lewenhagen (2006). 

Under intervjuernas gång blir det allt mer tydligt att talet om handledning skiljer sig ganska 

mycket mellan de olika respondenterna. Alla har sin definition och det är utifrån denna var 

och en beskriver ”sin” handledningsverksamhet. Någon beskriver handledning genom olika 

projekt och program som tillämpades i verksamheten. Här låg handledning nära rådgivning 

och vägledning. I någon berättelse uppenbaras den behovsstyrda handledningen som oftast 

har barn eller föräldrar i fokus. Denna kan ske förhållandevis omgående på grund av att speci-

alpedagogen arbetar på förskolan. Ytterligare någon talar om en regelbunden handledning 

med de arbetslag som vill. Denna handledning hade pedagogens egen utvecklingsprocess i 

fokus. Denna sistnämnda beskrivning av handledningsverksamhet liknar den definition av 

pedagogisk handledning som bland andra Killén (2008) gör. Hon framställer den professio-

nella utvecklingen som själva kärnan i den pedagogiska handledningen. En annan mer över-

gripande beskrivning som görs av begreppet pedagogisk handledning – med betoning på pe-

dagogisk – är att den riktar sig till pedagoger och att det är den pedagogiska verksamheten 

som står i centrum (Hammarström-Lewenhagen, 2006). Denna generella beskrivning av hand-

ledning går i ett avseende att applicera på de beskrivningar som blir uppenbara i denna studie. 

Handledning med inriktning mot specifika barn, vilken det talas mycket om, kan enligt min 

tolkning betraktas som en handledning med den pedagogiska verksamheten i centrum. Detta 

emellertid under förutsättning att handledningen har ett relationellt perspektiv med fokus på 

vad som behöver förändras i barnets omgivning, och inte ett kategoriskt individinriktat per-
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spektiv (Emanuelsson m.fl., 2001). Fokus i studien ligger på handledningens användningsom-

råden, därför ges inte svar på handledningssamtalens struktur i detalj.    

På grund av att det finns en sådan variation i hur handledning beskrivs behöver ett klargöran-

de göras innan handledningen startar. Erfarenhet visar, att för att få kvalitet i handlednings-

träffarna och nå syftet med dem, är det av största vikt att alla deltagande parter är överens om 

mål och inriktning (Hammarström-Lewenhagen, 2006). Av min studie framgår inte i vilken 

utsträckning detta genomförs i de verksamheter jag besökt, men inte desto mindre hur olika 

föreställningarna om handledningens praktik skildras.  

7.2.3 Förskolechefens delaktighet 

När det gäller förskolechefernas del i handledningsverksamheten påpekar Lendahls Rosendahl 

och Rönnerman (2002) att handledning inte endast består av två parter – den/de handledde/a 

och handledaren – utan skolledaren utgör den tredje parten. Som ansvarig för pedagogernas 

och förskolans utveckling har förskolechefens delaktighet i handledningen och dess planering 

stor betydelse för att handledningen ska uppnå mål och syfte. I sin beskrivning av hur den 

specialpedagogiska verksamheten på förskolan från början har utformats, berättar en av re-

spondenterna att hon har anställt specialpedagogen efter att ha tagit del av vad den ”nya” spe-

cialpedagogen har för kompetenser. Hon gör här ett medvetet val med avsikt att implementera 

handledning i verksamheten. Flera av de förskolechefer som har specialpedagog anställd på 

förskolan vittnar också om att de har ett nära samarbete med specialpedagogen. Detta, menar 

man, är avgörande för att verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Här har man 

alltså stora möjligheter att sätta sig in i handledningspraktiken. Detta torde vara svårare i de 

verksamheter där handledaren kallas in vid behov. Dock borde det vara möjligt att som för-

skolechef och ansvarig för förskoleverksamheten ta ställning till vad handledningsverksamhe-

ten ska syfta till och göra medvetna val därefter.  

 

7.3 Handledningens roll för förskolutveckling 

Med denna studie vill jag få syn på förskolechefers tankar om den pedagogiska handledning-

ens roll i skolutvecklingsarbetet. Förskolechefernas definition av förskolutveckling kan sam-

manfattas i verksamhetens utveckling och arbetslagens utveckling. I verksamhetsutvecklingen 

ingår bland annat att sträva mot bra resultat, vilket innebär nöjda barn, pedagoger och föräld-

rar. Ett uttryck som förekommer i förskolechefernas mål med förskolutveckling är att ”rusta 

förskolan för befintliga behov”. Detta är ett uttryck som, menar jag, visar att förskolan strävar 

mot att vara en verksamhet för alla barn. Ett exempel på mål för arbetslagens utveckling – 

som innefattar pedagogens individuella utveckling – är att stärka medarbetarna i dess yrkes-

roll och att skapa utveckling hos varje medarbetare. Denna konkreta verksamhetsanknutna 

beskrivning av skolutveckling som förskolecheferna gör kan jämföras med den teoretiska in-

gång till skolutveckling som exempelvis Myndigheten för skolutveckling har. De ser på 

skolutveckling som processer vilka leder mot bättre resultat i skolan (Skolutveckling för bätt-

re resultat och måluppfyllelse, Myndigheten för skolutveckling, 2008). Även Berg och Scherp 

(2003) liknar utvecklingsarbetet vid en process, en så kallad problemlösningsprocess. Ett pro-

blem är i detta fall inte nödvändigtvis något bekymmersamt, utan kan likaväl beteckna ett 

angeläget område där man strävar efter att bli bättre (a.a.). Ett sådant angeläget område, häm-

tat från förskolechefernas berättelser, skulle till exempel kunna vara: en stärkt yrkesroll hos 

medarbetarna.  
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En process kännetecknas av att den inte har något slut. Detta betyder att skolutvecklingspro-

cessen är ständigt pågående och integrerad i skolans vardagsarbete. Utvecklingsarbetet får 

återverkan i skolans verksamhet i sin helhet (Berg & Scherp, 2003). Helhetsperspektivet är 

grundläggande i systemteorin som menar att alla delar i ett socialt system ömsesidigt påverkar 

varandra. Sker en rörelse eller förändring i en del av systemet påverkar den de andra delarna i 

systemet (Gjems, 1997). Utifrån detta vill jag dra paralleller till den pedagogiska handled-

ningen. Sett till vad förskolecheferna anger som synliga effekter av handledning kan spåras 

förändringar på flera plan. Dels handlar det om den individuella pedagogens förändring, dels 

om förändringar på gruppnivå. På individuell nivå består förändringarna främst i förhåll-

ningssättet gentemot barn och föräldrar. Effekter på det individuella planet handlar också om 

en stärkt yrkesroll och en ökad kompetens att möta olika dilemman i vardagen. Förändringar 

på gruppnivå berör arbetslagets förmåga att analysera och reflektera över sitt arbete. Detta får 

bland annat följdverkan på planering och strukturering av det direkta arbetet med barnen. 

Åberg (2007) påvisar liknande effekter av handledning då hon talar om positiva förändringar i 

personalgruppen, utveckling inom det pedagogiska arbetet samt ökad reflektion över verk-

samheten. Föreliggande studie visar, att paralleller kan dras mellan de effekter förskoleche-

ferna kan se av pedagogernas handledning och målen för förskolans utveckling som är verk-

samhetens utveckling och arbetslagens utveckling. En systemteoretisk förklaring består i att 

skolsystemet i sin helhet påverkats av delarnas – nämligen pedagogerna och arbetslagen – 

förändring. På frågan hur förskolecheferna ser på handledning som ett redskap i utvecklings-

arbetet blir således svaret: även om de inte klart uttalar sambandet handledning - förskolut-

veckling, vittnar förskolecheferna om förändringar såväl hos pedagogerna som i verksamhe-

ten som förverkligar målen för utvecklingsarbetet. 

Vilka kopplingar finns det då mellan individuellt och kollektivt lärande? Individens lärande i 

en grupphandledning kan bland annat handla om de nya perspektiv pedagogen tar till sig ge-

nom de övriga gruppdeltagarnas tankar och erfarenheter. Varje gruppmedlem kan i detta fall 

sägas fungera som en slags medhandledare (Lauvås m.fl., 1997). Ett socialkulturellt perspek-

tiv på lärande är att all kunskap utvecklas i samspel mellan människor, det vill säga mellan 

omgivningen och individen. Kommunikationen och språket utgör länken mellan omgivningen 

och individen och är centrala för förmedlandet av kunskapen. Lärandet är alltså det man tar 

med sig från olika sociala situationer och använder sig av i kommande situationer (Säljö, 

2000). Detta talar om ett slags individuellt lärande i kollektiv så som det också sker i handled-

ning av grupper. De nya perspektiv och sätt att förhålla sig som pedagogen fått genom hand-

ledning tar hon med sig ut i vardagens arbete. Precis detta vittnar förskolecheferna i studien 

om när de beskriver handledning i sin verksamhet som gör att pedagogerna tar till sig ett för-

hållningssätt som de inte ”lägger av sig” utan tar med sig i mötet med barn och föräldrar. Ett 

kollektivt lärande kan även utgöras av den samlade gemensamma uppfattningen man kan ska-

pa i en grupp (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). Utifrån de olika pedagogernas tan-

kar och uppfattningar kan arbetslaget genom handledning bilda sig en gemensam förståelse i 

den verksamhet de utövar. Den handledning som genererar denna slags utveckling behöver 

ske kontinuerligt över tid, enligt Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002), eftersom det tar 

tid att sätta sig in i hur andra tänker.   

Några förskolechefer talar om att det inte finns någon kontinuitet i handledningssamtalen i 

deras verksamhet just nu. Olika anledningar till det anges, exempelvis att det inte finns något 

önskemål från pedagogerna, att de har ett annat alternativ till handledning eller att den var 

svår att organisera. Men när vi i intervjun talar om utvecklingsarbete, framkommer olika ex-

empel på projekt, som förskolechefen tillsammans med specialpedagogen planerar och 

genomför. Dessa finns det en kontinuitet i. Det handlar om pedagogiska möten med förut giv-



 

61 

 

na ämnen eller utbildningar för pedagogerna som specialpedagogen håller i. Ämnena har spe-

cialpedagog eller förskolechef snappat upp från pedagogerna eller bestämt själva. För att ut-

veckling ska ske i arbetslag vittnar forskningen om att den bör ta sin utgångspunkt i vardagens 

konkreta behov och pedagogernas utvecklingsbehov (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 

2002; Gjems, 1997). I min studie talar en förskolechef om, att hon i sin verksamhet har över-

gått från gemensam fortbildning för alla pedagoger som ofta skedde externt, till behovsrelate-

rad fortbildning ledd av specialpedagogen. Dessa kurser har lett till mycket större förändring 

hos pedagogerna än alla de kurser de tidigare gått på. Här finns förutsättningarna för utveck-

ling givna: pedagogernas egna initiativ och val av fördjupningsämne. På samma sätt menar 

Åberg (2007) att fortbildning genom givna föreläsningar och studiedagar idag är otillräcklig. 

Dessa kurser bör endast ses som ett komplement till den kompetensutveckling som sker på 

arbetsplatsen, där pedagogerna stimuleras till eget tänkande kring sin vardagspraktik, menar 

hon.   

 

7.4 Förskolechefernas visioner 

Att ge fritt spelrum åt sina drömmar för den specialpedagogiska verksamheten visar sig vara 

svårt för förskolecheferna i studien. De ekonomiska begränsningarna kommer ideligen på tal 

och jag tror att det begränsar informanternas tänkande. De begränsade resurserna är ett verk-

ligt faktum för förskolecheferna och något som de måste lära sig att förhålla sig till. Denna 

paradoxala vardag, där skolledaren får finna sig i ett tillstånd av kontroll och icke-kontroll 

samtidigt talar Augustinsson och Brynolf (2009) om. De menar att genom ”att vara i världen” 

(a.a., s. 39) och acceptera skillnaden mellan den idealiserade bilden av verkligheten och den 

faktiska verkligheten får skolledaren en handlingsberedskap för att agera. Denna handlingsbe-

redskap visar studiens informanter i form av tydlighet, noggrannhet och tålamod. Det gäller 

att ”anpassa sig” efter gällande förhållanden och samtidigt ”inte låsa sig fast” vid en särskild 

slags organisation av verksamheten. Att situationsanpassa tillsättningen av nya tjänster utifrån 

de behov som finns i verksamheten idag, är ytterligare ett agerande i riktning mot att få kvali-

tet i sin verksamhet. Det stämmer väl överens med det målinriktade, förnyelseinriktade och 

situationsinriktade ledarskapet som Maltén (2000) menar vara olika dimensioner av ett peda-

gogiskt ledarskap. För att skolutvecklingen ska bli framgångsrik krävs en skolledare som tar 

sitt pedagogiska ledarskap på allvar. En som vågar stå emot trender för att istället inventera 

verksamhetens egna behov, granska den egna skolkulturen samt lita till sin egen förmåga 

(Folkesson m.fl., 2004).  

De önskemål som framträder tydligast hos förskolecheferna i studien är att få mer resurser till 

specialpedagogisk verksamhet. Dessa behov är tydligast i de verksamheter där inte specialpe-

dagog är anställd. De vinster förskolecheferna generellt ser med att få mer specialpedagogtid 

är utökad möjlighet för handledning åt pedagogerna, kontinuiteten och helheten som kan ska-

pas genom att ha en ”egen” specialpedagog samt möjlighet till ett utökat samarbete förskole-

chef och specialpedagog emellan. Flertalet förskolechefer anser dessutom att handledarupp-

draget är specialpedagogens främsta uppgift. Det tillsammans med kontinuitet istället för 

”brandkårsutryckningar” och samarbete mellan förskolechefen och specialpedagogen tyder på 

en verksamhet som strävar mot att vara tillgänglig för alla barn och föräldrar. Visionerna som 

skildras kan synas stämma med den samordnande, rådgörande och rådgivande specialpedago-

giska verksamhet som Helldin och Sahlin (2010) kan se i förskolor och skolor idag. Dessutom 

finns det en önskan om att medarbetarna ska få fler möjligheter till pedagogiska samtal, vilket 

kan ske genom pedagogisk handledning. En förskolechef vittnar om att hon anställt en speci-
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alpedagog med den ”nya” utbildningen just för att erhålla mer handledning. Malmgren Han-

sen (2002) visar på det motsatta, det vill säga, att de förväntningar som skolledare lägger på 

nyutbildade specialpedagoger är att de ska rikta sitt arbete mot enskilda elever i svårigheter. 

Och även om tendensen synes vara att specialpedagogen allt mer används i verksamhet mot 

alla elever förekommer det fortfarande specialpedagoger som har specialläraruppgifter riktade 

mot enskilda elever (Rosenqvist, 2007).  Skillnader mellan specialpedagogens uppgifter i an-

givna rapporter och det uppdrag som förskolecheferna i studien önskar att specialpedagogen 

ska ha blir uppenbara. Orsaken till skillnaderna kan ligga i dels att det gått en tid sedan angiv-

na undersökning, och det ”nya” uppdraget för specialpedagogen har hunnit bli mer känt. Dels 

kan anledningen vara att förskolan har, till skillnad från skolan, en tradition av att vara en 

inkluderande verksamhet som i sig utgör ett generellt stöd för de barn som behöver extra stöd 

(Björck-Åkesson, 2009). 

 

7.5 Metoddiskussion 

Med avstamp i studiens syfte, att identifiera förskolechefers önskan om användningen av pe-

dagogisk handledning i verksamheten, föreföll intervjuer med förskolecheferna som ett natur-

ligt val av metod. Jag ville föra ett samtal med möjlighet till fördjupande frågor omkring äm-

net för att om möjligt komma till djupet av informanternas resonemang. För att kunna få ett 

riktigt kvalitativt djup i intervjun borde jag valt en ostrukturerad form för intervjun, där in-

formanterna fått tala mer fritt (May, 2001). Att jag trots det valde bort den ostrukturerade in-

tervjuformen till fördel för den halvstrukturerade beror på att jag anser den förra kräva en 

större vana vid att intervjua än jag besitter. Med en intervjuguide innehållande öppna frågor 

omkring teman hämtade från studiens forskningsfrågor hade jag en god grund för att kunna 

hålla samtalet vid ämnet. Att samtalen emellanåt ändå svävade ut på områden i gränstrakterna 

av huvudämnet berodde på min svårighet att sätta en gräns för respondenten. Det berodde 

också på att ämnet för samtalet var intressant. Detta hindrade mig emellertid inte från att få 

svar på mina frågor. Kvale och Brinkmann (2009) betonar också vikten av att frågorna bidrar 

till en god dynamik och ett positivt samspel i intervjun. Pilotintervjuerna jag utförde innan 

huvudintervjuerna gav mig bra övning och erfarenheter som jag tog med mig i kommande 

intervjusituationer.  

Förskolechefer som representerar verksamheter av skilda slag och från skilda områden var 

målet för min undersökning. Valet av antalet respondenter begränsades av studiens tidsram 

och jag menar att fem intervjuer är rimligt för att jag skulle hinna genomföra och bearbeta 

intervjuerna. Däremot är antalet lite för litet för att jag skulle få någon spridning i verksam-

hetsformer. Ett så litet antal gjorde också studiens planering sårbar, vilket jag fick erfara då en 

av respondenterna föll bort. Eftersom studien är en kvalitativ undersökning utger den sig inte 

för att vara generaliserbar och därför fanns det inga krav på ett stort antal intervjuer. Visserli-

gen hade det varit intressant att få en stor grupp förskolechefers syn på handledningens an-

vändningsområden, för att se om det gick att spåra några mönster. Då hade en surveyunder-

sökning varit relevant (May, 2001), men en sådan ligger utanför tidsramen för denna studie 

och kan vara ett uppslag till fortsatt forskning. Detta till trots fick jag genom intervjuerna en 

god inblick i de deltagande förskolechefernas tankar omkring handledning och förskolutveck-

ling.  

Ett brev med information om studien bifogades förfrågan om att delta. Innan intervjun starta-

de repeterades samma information muntligt och då gavs informanten också möjlighet att ställa 

de frågor hon eventuellt hade. På detta sätt ansåg jag att informanten blev väl förberedd för 
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vad som förväntades av henne. Detta är viktigt, inte minst för att informanten ska känna sig 

trygg i intervjusituationen. Genom att frågeområdena hade presenterats för informanterna 

innan intervjun hade de haft möjlighet att förbereda sig och tänka igenom ämnet. Dock krävs 

det en balans mellan att ge detaljerad information och utelämna information som skulle kunna 

påverka informanterna att svara i en viss rikting, påpekar Kvale och Brinkmann (2009). Gi-

vetvis hade svaren varit annorlunda om förskolecheferna inte haft möjlighet att tänka igenom 

frågorna innan. Detta för jag ett resonemang omkring i det tidigare materialet, då jag diskute-

rar begreppet kvalificerad samtalspartner.  

Egentligen hade jag i mina tankar en föreställning om hur jag trodde att den verklighet jag 

skulle undersöka tog sig ut. Jag hade en föreställning om hur jag trodde att förskolecheferna 

såg på handledning och hur den användes (eller inte användes) i förskoleverksamheterna. Kan 

denna föreställning liknas vid en hypotes? Patel och Davidssons (2003) definition av begrep-

pet hypotes består i ”ett antagande om hur två eller flera begrepp är relaterade till varandra” 

(s. 20). En hypotes ställs ofta i ”om … så …” formuleringar och bygger på ett antagande här-

lett från en teori (May, 2001). Med denna förklaring utförd kan inte min föreställning kallas 

hypotes. Däremot förekommer under intervjun en variant av en hypotetisk fråga, som utgår 

från följande antagande: om pedagogisk handledning definieras och används som pedagogers 

reflektion över sin yrkespraktik, med inriktning mot ett ökat professionellt yrkeskunnande 

(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002) och ett förändrat förhållningssätt, samt med hand-

ledaren som en samtalsledare vilken ställer problematiserande, klargörande, perspektiviseran-

de, cirkulära frågor (Gjems, 1997), så kan den anses vara ett skolutvecklande redskap. Det vill 

säga, att på vilket sätt pedagogisk handledning definieras får konsekvenser för i vilken mån 

den används i skolutvecklande syfte. Att använda en fråga grundad på detta antagande var 

snarare ett sätt att få förskolechefernas syn på min hypotes än att få hypotesen vetenskapligt 

prövad.  

Inte desto mindre hade jag förhoppningen att förskolecheferna på grund av frågan skulle fås 

att fundera i banorna kring handledning som direkt skolutvecklande. Denna förhoppning tror 

jag delvis uppfylls genom att ett par förskolechefer ger tecken på att de får nya tankegångar 

omkring handledningens användningsområden under intervjun. En säger uttryckligen att hon 

ska ta upp frågan med specialpedagogen igen. En annan konstaterar, att i handledningssamta-

len utvecklas redskapet för en god verksamhetskvalitet – nämligen pedagogen – ”så egentli-

gen är det ju i hög grad skolutveckling”.  

Det kan diskuteras om jag påverkade respondenterna genom att ställa en ledande fråga. Kvale 

och Brinkmann (2009) hävdar att bruket av ledande frågor inte nödvändigtvis behöver påver-

ka en studies tillförlitlighet negativt. Den avgörande frågan är inte om man ska ställa ledande 

intervjufrågor eller inte, utan det handlar om vart den leder och vilken kunskap den för fram 

till (a.a). Jag vill lyfta fram kunskapen som den presenteras i det socialkonstruktivistiska per-

spektivet. Enligt den konstrueras kunskap och förståelse i sociala samspel mellan människor. 

Det talas inte om sann eller falsk kunskap, utan det socialkonstruktivismen intresserar sig för 

är hur kunskapen uppstått (Barlebo Wennerberg, 2001). I intervjusituationen är det inte någon 

utav parterna som besitter kunskapen i bestämd form, utan den konstrueras av båda parter i ett 

jämbördigt samspel. Så finns det alltså heller ingen absolut objektivitet i en kvalitativ forsk-

ningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009). 

May (2001) behandlar frågor om värderingar och etik i forskningsprocessen som fick mig att 

fundera över min egen studie. Redan vid mitt val av ämne för studien hade jag med mig ett 

värdeomdöme. Eftersom jag är intresserad av området handledning valde jag att forska i detta 



 

64 

 

och därmed hade jag från början en värdeståndpunkt. Jag har för avsikt att själv arbeta som 

handledande specialpedagog och hade därför ett intresse i att få förskolechefer medvetna om 

fördelarna i detta arbetssätt. Jag kunde se en risk i att jag från början hade en tanke till exem-

pel om hur jag ville att pedagogisk handledning skulle användas i förskola och skola, en så 

kallad normativ föreställning. Risk förelåg att denna normativa föreställning skulle påverka 

min tolkning av data i undersökningen. May (2001) säger om detta, att ”vi får inte söka det 

omöjliga – att eliminera alla värdeomdömen – utan måste ställa viktigare frågor: Vilken typ 

av värderingar grundar sig omdömena på, och hur påverkar dessa värderingar själva omdö-

mena?” (s. 66). Genom att kontinuerligt under undersökningsarbetet ställa mig frågan: hur 

påverkar mina värderingar mina ställningstaganden och tolkningar? försökte jag minimera 

påverkan på studiens resultat. Det är inte givet att resultaten i en forskningsprocess blir för-

vrängda eller ogiltiga på grund av inblandning av forskarens egna värderingar. Nej, det finns 

dessutom de som hävdar att värderingar bör ingå och utgör ett villkor för att forskningen kri-

tiskt ska kunna avgöra hur kunskap produceras (May, 2001). Till skillnad från den realistiska 

vetenskapstraditionen, som menar att verkligheten kan avbildas objektivt, är det ur ett social-

konstruktivistiskt perspektiv uteslutet att verkligheten kan beskrivas utan att betraktaren ger 

den sin tolkning. Det går alltså inte att beskriva världen utan att påverka den (Bladini, 2004). 

Givetvis har mina egna värderingar legat som en grund för tolkningen av intervjuerna. De har 

säkert bidragit till att jag har lagt fokus på vissa saker och uteslutit vissa i min analys. Men för 

att hålla mig fast vid studiens syfte och frågeställningar har jag låtit dem vara utgångspunkt 

vid både analys och diskussion av resultatet.  

 

7.6 Studiens tillämpning  

Jag anser att denna studies resultat kan utgöra ett bidrag i frågor som rör implementering av 

specialpedagogen som handledare i förskole- och skolverksamheten. Den kan bidra till att 

vidga förskole- och skolchefers uppfattning om specialpedagogens roll i förskolan och skolan 

och samtidigt motverka att specialpedagogernas intåg i förskolan leder till individinriktad 

”specialundervisning” och kategorisering av barn.  

Studien kan vidare göra de ansvariga för pedagogisk verksamhet medvetna om handledning-

ens roll för kvaliteten i förskolans och skolans verksamhet. Samt vilken funktion handledning 

kan ha som verktyg i utvecklingsarbetet.  

För specialpedagoger som är verksamma eller kommer att bli verksamma i förskolan kan stu-

dien bidra med kunskap om hur den specialpedagogiska verksamheten kan utformas på ett bra 

sätt.  

Både i de verksamheter som redan har och de som planerar för pedagogisk handledning kan 

de aktiva få en förståelse för vikten av samförstånd mellan skolledare och specialpedagog i 

detta arbete. Samt få en förståelse för betydelsen av att handledningens innehåll och syfte 

klargörs för alla parter innan den börjar.   

 

7.7 Fortsatt forskning 

Under tiden jag har arbetat med denna studie har nya frågeställningar uppstått. Därför kan jag 

se studien i sig som ett förslag till fortsatt forskning. Att djupare utforska handledningens ef-

fekter och påverkan på förskolans och skolans kvalitet kunde vara ett uppslag. Detta skulle 
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kunna göras med hjälp av aktionsforskning där specialpedagog, förskolechef och givetvis 

pedagogerna skulle vara forskande aktörer.  

Jag skulle också kunna tänka mig att man gjorde en vidare insamling av data, från en större 

mängd förskolechefer för att se vilka tendenser handledningens praktik i förskoleverksamhe-

ten visar.  

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) talar om handledningens tre parter, nämligen 

skolledaren, pedagogen och handledaren. En utvidgad studie skulle kunna bestå av att även 

pedagoger och specialpedagoger tillfrågades om sin syn på handledning som kompetensut-

vecklande redskap. 

En annan fråga som är intressant är hur specialpedagogens uppdrag kommer att påverkas av 

att det nu också parallellt utbildas speciallärare. Kommer det att finnas en ”marknad” för båda 

dessa yrken? Och hur ska en skolorganisation se ut som har utrymme för båda? 

Frågor att söka svar på utifrån ovanstående blir:  

 Vilket innehåll behöver handledningssamtalen ha för att verka utvecklande? 

 Vad behöver förskolechefen för kompetenser i ett utvecklingsarbete som bygger på 

handledning? 

 Vilka kompetenser eftersöks hos specialpedagogen som ska utföra detta arbete? 

 Hur förändras specialpedagogens uppgifter i pedagogiska verksamheter av att special-

lärare kommer ut på fältet? 

 Hur ser en skolorganisation ut som har utrymme för både specialpedagog och special-

lärare i sin verksamhet? 
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8 SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande studie är att med fokus på förskolan belysa handledningens använd-

ningsområden. Därtill syftar studien till att identifiera förskolechefens syn på specialpedago-

gen som kvalificerad samtalspartner och verktyg i skolutvecklingsarbetet. Utifrån detta syfte 

söker jag svar på följande frågeställningar:  

 Hur definieras pedagogisk handledning av förskolechefer? 

 Hur används handledning i förskolan idag? 

 Vilka visioner finns om handledningens användande? 

 Hur ser förskolechefer på handledningens användbarhet som kompetenshöjande red-

skap? 

 Vad krävs av förskoleorganisationen för att möjliggöra handledning av pedagoger? 

Som syftet anger inriktar jag mig på förskolecheferna. Förskolechefen har i sin egenskap av 

pedagogisk ledare ansvar för den specialpedagogiska verksamheten samt för att förskolans 

verksamhet håller en hög kvalitet (Lpfö 98/11). Därför valdes fem förskolechefer, verksamma 

i olika kommuner för att samla in data till denna studie. Jag använde mig av kvalitativa inter-

vjuer där informanternas upplevelser och berättelser om fenomenen stod i centrum. Intervjun 

var en halvstrukturerad intervju med öppna frågor som gav informanterna möjlighet att fritt 

berätta. Som stöd vid intervjutillfällena hade jag en frågeguide där ett litet antal frågor var 

formulerade efter teman i studiens problemställningar. Intervjuerna spelades in och transkri-

berades därefter till text och detta textmaterial analyserade jag sedan utifrån de teman som var 

givna i frågeguiden.  

Som teoretisk utgångspunkt i studien har jag det socialkonstruktivistiska perspektivets syn på 

kunskap vilken innebär, att det vi vet är socialt konstruerat. Kunskap konstrueras i samspel 

med omgivningen (Barlebo Wennerberg, 2001). Även det sociokulturella perspektivet med 

Vygotskyj i spetsen finns med som bas i min tolkning av data. Att se språket som ett medie-

rande redskap med vilket kunskap och förståelse förmedlas mellan individer (Bråten, 1998; 

Säljö, 2000), ligger till grund bland annat för valet av intervjun som metod. Syftet med studi-

en anger handledningssamtalets praktik som intresseområde. Språket är ett viktigt medel för 

mediering av upplevelser, erfarenheter och tankar i ett handledningssamtal. Dessutom är soci-

alkonstruktivismens sätt att se kunskapande som en aktiv social process samt att se bortom det 

som i det första tas för givet en företeelse som pågår i ett handledningssamtal.  Det systemteo-

retiska perspektivet ligger bakom synen på att se pedagogens kompetensutveckling som en 

del i förskolans hela utveckling. Enligt systemteorin påverkar nämligen förändring i en del av 

systemet även de övriga delarna. Denna påverkan är ömsesidig och därför måste det sociala 

systemet (förskolan i detta fall) ses i ett helhetsperspektiv (Gjems, 1997). 

Analysen av intervjutexterna resulterade i att jag kunde utläsa tre huvudteman vilka intervju-

erna kom att handla om: handledningens definition och praktik, handledning som utveck-

lingsverktyg samt förskolechefernas visioner.  

Bland andra vittnar Killén (2008) och Näslund (2007) om handledningens skiftande innehåll, 

nämligen allt från handledning av studenter till konsulterande och rådgivande samtal i peda-

gogisk verksamhet. Förskolechefernas berättelser vittnar om att handledning ges en relativt 

vid betydelse. Handledningsbegreppet definieras och tolkas olika av olika infromanter. Be-

skrivningarna av vad handledning är kan sammanfattas i ett tidsbestämt, ”styrt” forum med en 

viss struktur, där samtal mellan en handledare och en eller flera pedagoger kan ske. Men det 
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kan också vara ett spontant, behovsrelaterat möte i det vardagliga arbetet. Gemensamt för 

dessa träffar är handledarens metod att genom frågor få den handledde att reflektera över sig 

själv och sitt arbete.  

I den definition av handledningsbegreppet som förskolecheferna ombeds att göra, framstår 

beskrivningar av handledarens roll och metod som det som bestämmer handledning. Hand-

ledning används såväl i specialpedagogens vardagliga arbete i verksamheten som i kompe-

tensutvecklande syfte, men även som vägledning genom olika utvecklingsprojekt. Handled-

ningens främsta syfte beskrivs vara arbetslagsutveckling samt utrymme för reflektion. Detta 

talar även Killén (2008) om då hon hävdar att den pedagogiska handledningen urskiljer sig 

som något som strävar mot att utveckla pedagogens förmåga att utföra sitt yrke på ett profes-

sionellt sätt.  

Som handledare fungerar olika yrkeskategorier såsom psykolog, förskollärare eller förskole-

chef men mestadels är det specialpedagogen som handleder. Det är specialpedagog anställd i 

verksamheten eller centralt placerad i angränsande skola eller på habiliteringen. I de verksam-

heter som har en ”egen" specialpedagog är dennes uppdrag och handledaruppdraget samman-

länkade och går inte att skilja åt, enligt förskolecheferna. Samtliga förskolechefer som inter-

vjuas uttrycker dessutom att de ser handledning som en viktig uppgift för specialpedagogen. 

Detta stämmer väl överens med de uppgifter examensförordningen föreskriver de blivande 

specialpedagogerna (SFS 2006:1053). 

Handledningens roll i arbetet för förskolutveckling förefaller inte vara något som förskoleche-

ferna i första hand har tänkt på. Dessa tankar är däremot något som synes växa fram under 

samtalets gång. Kvalitet i förskolan förutsätter bland annat ett utvecklat förhållningssätt hos 

pedagogerna, vilket är ett av syftena med handledningssamtalen, enligt en förskolechef. Där-

för drar hon slutsatsen att pedagogisk handledning ”egentligen i hög grad är skolutveckling”.  

De främsta insatserna i utvecklingsarbetet rör verksamhetens utveckling och framåtsträvande 

samt medarbetarnas utveckling och kompetensutveckling. De förändringar förskolecheferna 

kan se i handledningens spår rör just dessa områden med betoning på arbetslagens utveckling 

och pedagogens individuella utveckling. Pedagogerna har framför allt visat en ökad kompe-

tens att möta olika dilemman som uppstår i vardagsarbetet samt ett förändrat förhållningssätt 

till barn och föräldrar.  

Önskemål utöver den verksamhet som finns rör mer resurser till specialpedagog i verksamhe-

ten. Denna utökade specialpedagogtid skulle användas både till barn som behöver extra stöd 

och till handledning av pedagoger för en utvecklad verksamhet. Det uppträder också önske-

mål om ett utvidgat samarbete mellan förskolechef och specialpedagog som ett led i att för-

bättra verksamheten för alla barn. Förskolecheferna har olika visioner för hur en optimal or-

ganisation ska se ut. De bristande ekonomiska resurserna som utgör hinder är något de måste 

förhålla sig till. Att anpassa sig utan att låsa sig fast vid en viss organisationsform är ett an-

greppssätt. Ett annat är att situationsanpassa tillsättningen av ny personal till de människor 

och behov som finns i organisationen just nu. Dessutom behövs ett stort mått av tålamod, en-

ligt förskolechefer i studien, då förändringsprocesser inte kan skyndas på utan måste få ta tid 

för att åstadkomma kvalitet.  
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FRÅGEGUIDE 
 

Bakgrund och nuvarande arbetsuppgifter 

 

Hur specialpedagogen används i verksamheten idag 

 

Hur handledning används i verksamheten idag 

 

I examensordningen för specialpedagoger står det bl.a. att specialpedagogen ska fungera som 

en ”kvalificerad samtalspartner på individ- grupp och organisationsnivå”.  

Hur tolkar du det?  

 

Frågor som berör vem som handleder 

 

Handledning som ett redskap i (för)skolutvecklingen 

 

Visioner för framtiden angående den specialpedagogiska verksamheten 

 

Finns det något du vill tillägga som vi inte berört i denna intervju? 
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Hej! 

 

Jag är förskollärare, verksam i Helsingborg och läser just nu sista terminen på Specialpedago-

giska programmet på Högskolan i Kristianstad. Under denna sista termin ägnar jag mig åt mitt 

examensarbete som handlar om specialpedagogen som handledare i förskolan.  

Med de ”nya” specialpedagoger som kommer ut på fältet idag följer en möjlighet att använda 

dessa som kvalificerade samtalspartners och pedagogiska handledare. Syftet med min studie 

är, att belysa handledningens användningsområden i förskolan, samt identifiera förskoleche-

fens önskan om specialpedagogen som handledare och verktyg i (för)skolutvecklingen.  

I denna undersökning vill jag intervjua förskolechefer i olika kommuner och därför vänder jag 

mig till dig med frågan om du skulle vilja vara med och bidra med dina erfarenheter och syn-

punkter. Medverkan innebär att vi träffas någon gång under mars månad, på en plats som pas-

sar dig, för en intervju som beräknas ta ca 60 minuter. Intervjun spelas in (med ditt samtycke) 

för att sedan tolkas och rapporteras i ovan nämnda examensarbete, vilket du givetvis kommer 

att få ta del av om du önskar. Din medverkan är helt frivillig och du får när som helst under 

arbetets gång hoppa av om du så önskar. Du kommer att ges full konfidentialitet och de upp-

gifter du lämnar kommer enbart att användas för denna undersöknings ändamål.  

De frågeområden som kommer att beröras i intervjun är: 

 Användande av specialpedagogen i verksamheten i dag. 

 Handledningens användande i verksamheten idag. 

 Definition av handledningsbegreppet. 

 Handledningens roll i (för)skolutvecklingen. 

 Visioner om specialpedagogens och handledningens användning i verksamheten. 

 

Med förhoppning om ett fortsatt samarbete önskar jag att du så snart som möjligt mejlar ett 

svar till 

(min e-postadress) 

Med vänliga hälsningar 

Maria Unosson 

(mitt telefonnummer) 

 

 

 


