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Titel 
En studie om förskolechefens syn på specialpedagogens uppdrag som kvalificerad 
samtalspartner. 
 

English title 
A study of preschool managers' views on specialeducators assignments as a qualified 
conversation partner. 

 
Abstrakt 
Studiens syfte är att belysa  förskolechefens syn på specialpedagogens uppdrag som 
kvalificerad samtalspartner. I studien intervjuar vi sex förskolechefer från tre olika 
kommuner om deras syn på specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner. 
Dels undersöker vi i vilket sammanhang specialpedagogen fungerar som kvalificerad 
samtalspartner men också vad dessa samtal innehåller. Vi undersöker även vilken syn 
förskolechefen har på relationen mellan förskolechef och specialpedagog samt vilka 
möjligheter och hinder de kan se med handledning. 	  
 	  
Enligt skollag och styrdokument finns ingen uttalad roll för specialpedagogens uppdrag 
och i vårt resultat ser vi att förskolecheferna har svårigheter med att beskriva begreppet 
kvalificerad samtalspartner.  
Forskning visar också att ledarnas roll i att styra den specialpedagogiska verksamheten 
har betydelse för hur verksamheten utvecklas. Både i forskning och i vårt resultat anges 
att begreppet är otydligt och svårt att beskriva vilket gör ämnet viktigt att studera. 
 
Resultatet visar på att handledning oftast sker vid akuta behov. Innehållet i 
handledningen ses då ur ett kategoriskt perspektiv då det enskilda barnet hamnar i 
fokus. 
 
Systemteoretiskt perspektiv på handledning har använts för att analysera resultatet.  

 
Nyckelord 
Förskola, Förskolechef, Handledning, Kvalificerad samtalspartner, Specialpedagog,  
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Tack 
Vi vill först och främst tacka de sex förskolechefer som tog sig tid att svara på våra 
forskningsfrågor. Tack vare er medverkan och syn på ämnet har studien kunnat 
genomföras.  
 
Tack till vår handledare Leif Nilsson som handlett oss. Dina synpunkter har varit 
värdefulla.  
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss under arbetets gång.  
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1.Inledning 
Under 1990-talet fick handledning en central roll inom förskolan vilket berodde på att 
man vid denna tidpunkt började utbilda resurspedagoger och specialpedagoger. Dessa 
yrken skulle då enligt examensförordningen inneha kompetens som handledare och 
rådgivare. Handledningsbegreppet försvann i specialpedagogernas examensförordning 
2001 och ersattes med begreppet kvalificerad samtalspartner (Göransson, Lindqvist, 
Klang, Magnússon & Nilholm 2015).  
	  

I examensordningen beskrivs att specialpedagoger ska kunna: 
 
visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda,  

             (SFS 2007:638) 
	  

Enligt Bladini (2004) saknas en precisering av handledningsbegreppet och vad det 
handledande uppdraget innebär. Specialpedagogen får därmed tämligen fria 
tolkningsmöjligheter att framställa för andra och sig själva både vad hon gör och 
förväntas göra i rollen som handledare. Bladini (2004) menar också att det finns en 
outtalad förväntan på specialpedagoger som handledare och speciellt när det handlar om 
barn som anses vara i behov av stöd.   
	  

Det finns en otydlighet kring specialpedagogens roll och uppdrag menar Von Ahlefeld 
Nisser (2014) att, vilket kan göra att synen på yrkesrollen påverkas. Samtidigt menar 
hon att det är ledaren för förskolan och skolan som har inflytande över vilka uppdrag 
och roller som tillskrivs specialpedagoger. Specialpedagogerna själva menar att de 
arbetar förebyggande genom att regelbundet genomföra kvalificerade samtal med 
arbetslag, men att tiden för det endast prioriteras i tillräcklig grad när rektorn tydligt 
föreskriver ett sådant uppdrag (a.a).	   Tidigare studier av von Ahlefeld Nisser (2009) 
beskrivs att rektorer har skiftande uppfattningar kring hur specialpedagogiska uppdrag 
ska utföras. Enligt (Göransson et al. 2015) är dock den enskilda arbetsuppgiften som 
specialpedagoger i förskolan ägnar sig åt allra mest just rådgivning, konsultation och 
kvalificerade samtal. Eklund och Lund (1998) menar att för att utveckla den egna 
verksamheten behöver yrkesverksamma möta olika beskrivningar av verksamheten och 
genom att jämföra sin egen uppfattning och reflektera över den och andras perspektiv 
kan en utveckling ske. 	  
	  

Huvudmännen utgör en väsentlig del av realiseringsarenan när det gäller den 
specialpedagogiska verksamheten i skolor och förskolor. Med det avses hur de 
organiserar resurser för den specialpedagogiska verksamheten. Enligt läroplanen för 
förskolan (Lpfö-98 rev.2010) är det förskolechefens ansvar att verksamheten utformas 
så att barn i behov av särskilt stöd tillgodoses. I de allmänna råden för förskolan 
(Skolverket 2016) understryks att det särskilda stödet så långt det är möjligt ska ges i 
den ordinarie verksamheten. Eftersom specialpedagogisk verksamhet enligt Malmgren 
Hansen (2002) lider brist på styrning från personer i ledningsposition anser vi att det är 
intressant att utforska förskolechefers syn på den del av verksamheten som innefattar 
specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner. 
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Både Ekström (2004) och Malmgren Hansen (2002) menar att det kan finnas problem 
förenade med brist av styrning av den specialpedagogiska verksamheten.  Sahlin (2005) 
uttrycker också att det är av betydelse att det finns en ledningsorganisation som tar 
ansvar för den specialpedagogiska verksamheten och att ledningen är viktig vid 
implementering av handledningsfunktionen. Hon betonar även betydelsen av att 
skolledningen förstår och accepterar den förändrade specialpedagogfunktionen.  
 
Ledarskapet spelar en viktig roll för en verksamhet som vill ha en god utveckling och 
kvalité (Styf 2012).  Även Granberg & Ohlsson (2014) menar att ledarskapet inom en 
organisation är av väsentlig betydelse för om den ska kunna uppnå framgång. I 
skollagen (SFS:2010:800) står det att om förskolechefen anser att en anställd eller 
uppdragstagare vid förskoleenheten har tillräcklig kompetens kan den ges i uppdrag att 
fullgöra enskilda ledningsuppgifter, ta beslut om enhetens inre organisation och ansvara 
för att fördela resurser inom enheten efter barnens olika förutsättningar och behov. Då 
vi valt att undersöka förskolechefens syn på specialpedagogen som kvalificerad 
samtalspartner, finner vi det intressant att titta lite närmare på olika sätt att bedriva 
ledarskap.  
 
Vårt intresse är förskolans specialpedagogiska verksamhet och vi vill undersöka hur 
förskolechefens syn på specialpedagogens uppdrag som kvalificerad samtalspartner ser 
ut. Hur förskolechefen ser på dessa samtal och hur de beskriver dem i verksamheten kan 
möjligen få konsekvenser för hur samtalen används och förstås. 	  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 
Studien är tänkt att bidra med kunskap kring specialpedagogens roll som kvalificerad 

samtalspartner.   
 
2.2 Frågeställningar 
I vilka sammanhang och med vilket innehåll är specialpedagogen kvalificerad 
samtalspartner enligt förskolechefen?   
 
Hur ser förskolechefens relation till specialpedagogen som resurs för verksamhetens 
utveckling ut? 
 
Finns det komplexitet och kvalitet med specialpedagogens roll som kvalificerad 
samtalspartner? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning  
I följande avsnitt redogör vi för hur handledning ur ett historiskt perspektiv sett ut, samt 
för när begreppet kvalificerad samtalspart dök upp. Därefter går vi in på de faktorer som 
finns runt omkring förskolechef och specialpedagog som kan ses som påverkansfaktorer 
för det kvalificerade samtalet. Slutligen försöker vi reda i begreppen kvalificerad 
samtalspartner, kvalificerat samtal och handledning av specialpedagog. 
 
3.1 Handledningens historik 
Holmberg (2011) beskriver att filosofen Sokrates, som levde under antikens Grekland, 
tillämpade samtalskonst. Metoden kallas i vår tid för den äldsta handledningsmetoden. 
Den moderna handledningsmetoden började användas på tidigt 1900-tal i USA på 
socialarbetarutbildningen. I Europa började man använda handledning på 1920-talet i 
undervisningen av psykoanalytiker (Gordon 1998). Näslund & Ögren (2010) beskriver 
att länge var det den individuella handledningen som var ledande men som gradvis gått 
över till grupphandledning. En av anledningarna till detta var att vetskapen ökade om 
fördelarna med att sitta tillsammans och reflektera och en annan anledning var att sättet 
var mindre kostsamt. Holmberg (2011) beskriver att det idag används regelbunden 
handledning i de flesta yrken som har med människor att göra, både under utbildningen 
till dessa yrken, men också ute på arbetsplatserna. 
 
När det kommer till specialpedagogens inträde i förskolan skedde detta i samband med 
att det i början av 1990-talet framställdes ett behov av resurspedagoger och 
specialpedagoger. Tidigare hade förskolepsykologer varit de som handledde i förskolan. 
Det var socialförvaltningen i Stockholm som var först med att utbilda resurspedagoger 
och anledningen var att få anställda som hade mer kompetens att möta barn i behov av 
särskilt stöd (Siljehaug, 2010). Under den här tiden börjar också specialpedagogisk 
lärarledd handledning uppmärksammas och studeras (Sahlin, 2004). Året 1990 skedde 
förändringar inom speciallärarutbildningen, som då ersattes med en ny 
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Den nya utbildningsplanen hade ett mer 
relationellt perspektiv på̊ skolsvårigheter än tidigare speciallärarutbildning (Göransson 
et al. 2015). 

Utbildningen skulle förbereda specialpedagogen för ett vidgat arbetsområde. 
Förutom undervisning fastslås att utbildningen ska förbereda för en yrkesroll som 
rådgivare och handledare.  

 (Göransson et al., 2015, s. 7)  
Året 2001 reviderades specialpedagogprogrammet med ny examensordning där 
handledning försvann och ersattes med att specialpedagogen nu skulle vara en 
kvalificerad samtalspartner och rådgivare (Göransson et al. 2015). 
 
Den specialpedagogiska handledningsfunktionen har haft olika genomslagskraft i 
skolans och förskolans verksamhet (Bladini 2004). Enligt Skolverkets granskning av 
förskolan 2004 visade det sig att handledning/konsultation syntes fått en god respons i 
verksamhetens arbete med ”barn i behov av särskilt stöd” (Skolverket 2004). Däremot i 
skolverkets nationella granskning hade inte den handledande funktionen haft samma 
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genomslag i skolans verksamhet (Skolverket 1999). En förklaring till det här menar 
Bladini (2004) kan vara att det i skolan arbetats direkt med eleverna, medan man i 
förskolan sedan tidigare varit van vid handledning från resurspedagoger och 
förskolepsykologer. Ytterligare en förklaring kan vara att det skiljer fem år mellan 
studierna (a.a). 
 
3.2 Kvalificerad samtalspartner- ett otydligt begrepp 

Som nämns i inledningen har specialpedagogers handledande funktion varierat och 
numera förskjutits till begreppet ”kvalificerad samtalspartner”. En precisering av 
handledningsbegreppet och vad det handledande uppdraget innebär saknas (Bladini 
2004). Övervägande del av forskningen vi tagit del av behandlar begreppet handledning 
inom olika yrkesområden. Begreppet kvalificerad samtalspartner är hämtat från 
examensordningen och används inte i särskilt många studier. Vi kommer i följande 
avsnitt att beröra kvalificerade samtal och handledning som ofta är tätt sammanbundna 
med den kvalificerade samtalsparten.  
 
Begreppet handledning används i skilda sammanhang som på olika sätt knyter an till 
varandra och den gemensamma nämnaren för dessa sammanhang är att handledningen 
sker i mötet mellan människor (Lendahls Rosendahls & Rönnerman 2005). De menar 
vidare att handledaren är den person som är ägare av kunskap av verksamheten, kan se 
samband med verksamheten i praktiken och kan bidra med att utveckling av 
verksamheten sker. Innehållet och syftet för dessa möten kan variera och förekommer 
både inom yrkesliv och inom utbildning.  Handledning är ett område som är svårt att 
avgränsa från liknande aktiviteter som undervisning, konsultation och vägledning. 
Angivna aktiviteter har beröringspunkter i att de pågår under en begränsad tid och att 
det finns förväntan om att kunskap finns om de frågor som ges till konsulten eller 
vägledaren.  Handledning sker däremot under en längre tid och innebär att deltagarna 
själva ska komma fram till lösningen på de problem som diskuteras (a.a). 
Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) ser en gemensam nämnare för de olika 
typer av handledning som sker, nämligen funktionen som ses som en pedagogisk metod 
för olika slags kompetensutveckling. 	  
	  

Handledning sammanfattas av Näslund (2004) som att överföra skicklighet, attityder 
och kunskap från en person med mer erfarenhet till den med mindre erfarenhet, att 
integrera praktisk samt teoretisk kunskap och att stötta personen som blir handledd. Det 
är en process som är pedagogisk, organiserad och värderande. Enligt Åsén Nordström 
(2014) innebär pedagogisk handledning formella samtal som anger ramar som att det är 
samma deltagare varje gång, att man vet vilket ämne som ska behandlas, vart man ska 
befinna sig och hur stor tidsåtgången är. Andra som beskriver handledning är	   Bladini 
(2004) som i sin studie beskriver specialpedagogernas handledning i syfte likt termer 
som förändring och stöd.   Von Ahlefeld Nisser (2009) utrycker sig om det deliberativa 
samtalet som det där alla kan kommunicera på lika villkor. Sådana samtal beskrivs som 
ett sätt att låta alla komma till tals. Där diskuteras oenigheter, hur man ska fatta beslut 
samt vilka alternativa beslut som kan fattas. Att alla säger sitt är inte tillräckligt utan 
olika maktaspekter har betydelse i sammanhanget. 	  
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När det kommer till begreppet kvalificerade samtal, menar von Ahlefeld Nisser (2014) 
att de däremot inte har någon fastlagd form, men att de också kan ske regelbundet. De 
kan ske spontant i vardagliga möten, de är ofta informella och det är möjligt att ett 
behov av handledning kan uppkomma. Von Ahlefeld Nisser uttrycker följande i en 
intervju i Skolporten 2009: 
 

Specialpedagogisk verksamhet kräver specialpedagoger som fungerar som länk 
mellan myndigheter och organisationer, mellan olika yrkesgrupper i skolan och 
mellan hem och skola. Specialpedagoger måste utgå från ett medvetet, 
kommunikativt perspektiv och också ges möjlighet att arbeta med kvalificerade 
pedagogiska samtalsprocesser. Det medvetna kommunikativa perspektivet handlar 
om att ha en djup kunskap om vad som krävs i en samtalssituation för att den 
verkligen ska bjuda in till delaktighet. 

 (Skolporten 2009 rev. 2012)   
 

Lendahls Rosendahls & Rönnerman (2005) menar att det gäller att man som 
kvalificerad samtalspartner förmår ställa frågor som bidrar och stimulerar till att 
reflektion sker. Sahlin (2005) menar att specialpedagogen i det kvalificerade samtalet 
och handledning behöver stödja och utmana pedagogerna så att utvecklingsarbetet för 
alla barn leds vidare. Att enbart bekräfta i samtal försvårar de fördjupande utmanande 
samtalen.  
 
Åter till begreppet handledning som Emsheimer (1995) menar står för så differentierade 
aktiviteter med innehåll och mål, att det medför att verksamheten troligen har problem. 
Problemet åsyftas till att alla tror sig veta vad innebörden och formen är. Det i sin tur 
medför att ett tydliggörande uteblir och implicita förväntningar som finns inte 
fullkomnas. Följden blir besvikelser på både handledningsformen och aktörerna.  	  
 
Ser man till de begrepp som engelskan använder när det gäller handledning är de 
betydligt mer differentierade. Counseling som står för en terapeutisk inriktning, 
supervision, används för uppsatshandledning, coaching som har som funktion att stötta 
någon i en viss riktning, facilitating, som betecknas likt handledning vilken ska ge 
utmaning och stöd genom att utmanande frågor ställs och guiding vilket motsvarar 
vägledning (Lauvås & Handal 2015; Näslund 1995; Pålhagen 1996).    
Sammanfattningsvis har vi berört områden och begrepp när den kvalificerade 
samtalspartner kan finnas med.  
 

3.2.1 Hinder och förutsättningar för handledning  	  
Sahlin (2005) menar att bristen på tid till handledning kan vara ett hinder. Även 
Normell (2002) berör detta med hinder. Hon menar att det kan finnas problem både 
mellan gruppen och handledaren samt inom gruppen. Om någon i en grupp t.ex. känner 
sig tvingad till handledning och inte ser det som meningsfullt, kan det äventyra hela 
gruppens arbete. Hon menar också att rektorns positiva och aktiva stöd är nödvändigt 
för att en positiv gruppdynamik ska utvecklas samt att rektorns inställning har stark 
påverkan på personalen. Andra exempel hon ger som hinder är om det finns en stark 
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outtalad konkurrens mellan deltagarna, vilket kan göra att kraven vid presentation av 
ärenden kan bli för höga och medföra att ingen vågar träda fram och be om hjälp. Det 
kan även innefatta en handledare som inte lyckats få mandat att leda gruppen. Det finns 
ämnen som inte är betjänta av att befinna sig i handledningens forum. Exempel på det är 
gamla inrotade personalkonflikter och uppenbara ledningsfrågor. I sådana fall bör 
istället andra professioner kopplas in (a.a). När medarbetare i en handledningsgrupp inte 
tål varandra och varken vill eller vågar vara öppna med varandra, sjunker 
handledningsprocessen och rörelsen blir minimal (Ögren 2001). I ett läge där 
handledning inte är att förorda som redskap kan den missbrukas. Riskerna med det är att 
man som handledare förbrukas i processen och att handledningen blir misskrediterad. 
Intrycket av det hela blir att handledning inte är något användbart (Stiwne 2005).   
 
För att lyckas genomföra handledning ger Normell (2002) exempel på att handledaren 
måste ha mandat att leda gruppen. Deltagarna måste känna sig trygga i situationen och 
känna tillit till ledaren. Hon menar att tryggheten i gruppen ökar om deltagarna vet att 
det finns en struktur som är fast och densamma varje gång. Bladini (2004) pekar på 
betydelsen av att det finns en ledningsorganisation som tar ansvar för den 
(special)pedagogiska verksamheten. Hon menar att verksamhetens villkor kan påverka 
på vilket sätt specialpedagogen väljer att utföra sin handledning. Vilka de villkoren kan 
vara finns beskrivet under rubriken verksamhetsutveckling.  
 
Enligt Normell (2002) kan handledning vara ett sätt att ge gruppdeltagarna ett stöd när 
det gäller att upprätthålla ett förhållningssätt som är professionellt. Forumet kan också 
vara till för att samtala och syftet blir att förstå, hantera och se det meningsfulla i 
vardagsarbetet.  
 

3.2.2 Samtalets innehåll   	  
Bladini (2004) menar att flera studier tyder på att objektet för den specialpedagogiska 
verksamheten är individinriktat, att barns svårigheter förklaras utifrån en linjär 
orsaksmodell.  Handledningssamtal kan ses som ett stöd till pedagoger i arbetet med 
”barn i svårigheter” och samtalet kan styras av handledaren mot att vara samtalsledare 
och expert på ”barn i svårigheter” (a.a).  	  
 
I resultatet av Bladinis (2004) studie visade det sig att handledning kan var ett rum där 
pedagoger kan reflektera över aspekterna av sitt arbete samt att det kan utgöra ett 
verktyg för förändring för barnen. Johannessen (1990) har studerat handledningssamtal 
utifrån systemteorin. Resultatet visade att det mest välutbildade arbetslaget var det som 
diskuterade förhållandet mellan arbetslaget och barnet som en bidragande orsak till de 
beskrivna svårigheterna barnet hade.	  
 

3.3 Specialpedagogens roll  
Som yrkesverksam pedagog och specialpedagog har man en yrkesroll man förväntas 
förhålla sig till. Abbot (1998) talar om att en profession utövar sitt yrke inom ett 
överenskommet område och använder begreppet ”jurisdiction”. När en profession har 
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full jurisdiction innebär det att yrket inom ett visst område kan definiera och lösa 
problem. Om en profession däremot måste inskränka sin jurisdiction genom att följa 
andra professioners föreskrifter hamnar den i en underordnad ställning. 	  
 
Definitionen av arbetsområde som uttrycks i examensordningen ”att arbeta för elever i 
behov av särskilt stöd” är uttryckt som en politisk konstruktion och härstammar inte 
från varken den allmänna opinionen eller skolans värld (Helldin & Sahlin 2010). Tittar 
man vidare på vad Göransson et.al (2015) kommit fram till är det att specialpedagogiska 
yrkesroller har haft svårigheter att på ett positivt sätt hävda och definiera 
specialpedagogisk verksamhet. Jämför man yrkesgrupper som läkare och psykologer 
kan de avgränsa sina arbetsområden i skollagen medan specialpedagogens yrkesroll 
endast har examensordningen att luta sig mot. Det har i sin tur påverkat legitimiteten för 
den specialpedagogiska yrkesrollen (a.a).  
 
Oklarheter om vad som ingår i yrkesrollen kan också hänga samman med olika 
yrkesgruppers vilja av att ha kontroll över olika arbetsområden. Vilken formell och 
informell auktoritet man har påverkar möjligheterna för specialpedagogen att 
genomföra olika arbetsuppgifter. Studier tyder enligt Göransson et. al (2015), på̊ att 
specialpedagoger, kan ha svårt att göra anspråk på̊ alla de arbetsuppgifter 
examensordningen tar upp. Helldin (1998) menar också att specialpedagogyrket har en 
svag yrkesstatus som medverkar till att det blir svårt att hävda sig. När det gäller att 
alliera sig med starkare sociala klasser som läkare och psykolog har yrkesrollen inte 
heller lyckats (Göransson et al 2005).  Bladini (2004) menar dock att ett eget 
specialpedagogiskt kunskapsområde håller på att utvecklas, vilket kan tyda på att 
specialpedagogyrket befinner sig i en professionaliseringsprocess.  
 
När det gäller arbetsområden visar Lindqvist och Nilholms (2013) studie att rektorerna i 
grundskolan tycker att specialpedagogerna ska inrikta sig mot specialundervisning, 
medan förskolecheferna framhåller organisationsutveckling som arbetsområde. Enligt 
Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Westo (2011) tycker specialpedagogerna själva att de 
ska arbeta med verksamhetsutveckling.  
 
Bladini (2004) menar att det efter en specialpedagogutbildning finns förväntningar på 
specialpedagogens kompetens i verksamheten om att hen kanske ska ta hand om barnet. 
Hon menar vidare att specialpedagogen på något vis ses som en expert. I samband med 
att innehållet i utbildningen för många är oklar och frågan kring vilken kompetens 
specialpedagogen fått med sig finns, är det inte lätt att etablera sig inom skola och 
förskola. Specialpedagogers uppdrag som handledare förknippas med osäkerhet enligt 
dem själva (a.a). Det finns även studier som visar att en specialpedagogisk roll som 
utmanar det problem- och individfokuserade perspektivet behövs (Bladini, 2004; Sahlin, 
2005; Wetso, 2006). 
  
Även internationell forskning beskriver att specialpedagogens roll är komplex.  Enligt 
Cowne (2005) är det viktigt att specialpedagoger får stöd från ledningen, som innebär 
avlastning med administrativa uppgifter, tid samt utrymme. Det anses också av vikt att 
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specialpedagogen är trygg i sin kompetens och känner till hur man kan få fortbildning 
eller externt stöd. Detta för att kunna utvecklas och fullfölja sitt uppdrag (a.a). 
Tillfrågade specialpedagoger i  Takala Pirtimaa & Törmänens (2009) studie visar att de 
hade för många arbetsuppgifter, arbetsbeskrivningen var otydlig, samarbete med 
kollegor saknades, och att regelbundet stöd till specialpedagoger ofta saknades.  
	  

3.3.1 Specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner 
Von Ahlefeld Nisser (2009) uttrycker att det behövs en specialpedagogisk roll som 
utgår från ett kommunikativt perspektiv och som kan förklara för andra vad det innebär.  
Att yrkesrollen måste bli synlig för föräldrar, ledning och andra yrkesgrupper så att den 
kan efterfrågas. Vidare måste möjligheter att arbeta med kvalificerade pedagogiska 
samtalsprocesser ges så att pedagoger inom förskola och skola kan var med.  För att det 
ska kunna ske krävs en organisation som samordnar samtal på individ- grupp- och 
organisationsnivå.  
 
Mycket av den forskning vi tagit del av riktas mot skolan, men Renblad Brodin (2014) 
har ställt sig frågan om specialpedagoger behövs i förskolan. Författarna kom bl. a fram 
till att specialpedagogens viktigaste funktion är att vara handledare, rådgivare och 
bollplank till personalen. De menar även att behovet av specialpedagogernas kompetens 
ökar hela tiden och för att pedagogerna ska kunna bekräftas och få nya infallsvinklar av 
sitt arbete, behöver samtal om verksamheten med någon utomstående ske.    	  
 Enligt Granberg (2009) har begreppet kompetens blivit problematiskt att beskriva. Det 
har vidgats och kommit att innefatta allt som t.ex. en medarbetare ska kunna hantera vid 
vissa situationer eller typer av sammanhang. Han menar att kompetens bildas i ett 
samspel, då kompetent handlande sker, vilket är när kunskaperna bli relevanta och 
viljan och tillfället finns att använda dem.  
	  

Då samspelet är betydelsefullt blir relationskompetens också viktigt. Den handlar om 
personlig professionalitet (Røkenes & Hansen 2007). En yrkesutövare kan använda sig 
av sitt eget sätt att vara samt sin livserfarenhet när hon ska hitta ett lämpligt sätt att 
hantera olika situationer i yrket. Den formen av professionell yrkesutövning kräver att 
man vågar vara sig själv även i sin yrkesroll. Det är en fin balansgång mellan att inte bli 
för privat i mötet med den andre och andra sidan våga vara sig själv. Båda scenarion 
kan vålla problem i relationen. Blir den professionella för privat kan det orsaka 
känslomässiga problem samt leda till orealistiska och otydliga förväntningar (a.a).  
 
Normell (2002) diskuterar  tre begrepp som anges som förutsättningar för ett 
professionellt förhållningssätt: en trygg yrkesidentitet, intresse för uppgiften och en 
personlig mognad. Låt oss kort gå in på de olika förutsättningarna.  
En trygg yrkesidentitet är en av egenskaperna hon menar är betydelsefull. I skolan och 
förskolan finns idag fler yrkeskategorier vilket gör att flera yrkeskulturer också möts. 
För att ett fruktbart samarbete ska kunna ske är det viktigt att man är trygg i sin 
yrkesroll och förutsättningar för att ett samarbete ska bli bra ökar.  
En annan förutsättning för ett professionell förhållningsätt menar Normell är ett intresse 
för uppgiften. Hon talar om att det ibland kan finnas en motvilja för att lära sig nya 
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saker. Hon exemplifierar detta med pedagogen som inte är intresserad av att bli 
undervisad utan hellre undervisar. Att vi människor vill lära oss, utvecklas och gå vidare 
men samtidigt vill vi redan vara fullärda. Hellre handleda än att bli handledd. Hon 
jämför det med att vara elev där man befinner sig i underläge och relationen är i 
obalans. Då menar hon att man genom att visa intresse för sin uppgift kan väga upp 
relationen. Även om man som mottagare inte kan så mycket, är man föremål för intresse 
vilket ökar självförtroende, livsglädjen och lusten att lära.  
 
En tredje förutsättning är personlig mognad vilken illustreras i figuren nedan: 
 
 
 
 
 
 
 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur:1: Personlig mognad  (Normell 2002, s. 44)  
 
 
 
 
Sahlin (2005) menar att relationen handledare-handledd kan ses som ojämn när det 
gäller ansvaret mot den andre. Det ojämna ansvarsförhållandet kan göra så att gränser 
för agerande framkallas och resultatet av det kan bli att omtanke går före utmaning i 
samtalet.  
 
Även (Neander, 1996) menar att sättet specialpedagogen möter pedagogers dilemman 
kan påverka hur relationen blir. Specialpedagogens människosyn och maktmedvetenhet 
påverkar om relationen präglas av samarbete och ömsesidig respekt. Ett förtroende 
mellan specialpedagogen och pedagogerna behöver skapas så att makten kan utjämnas i 
språket då specialpedagogen kanske kan uttrycka det den andre vill uttrycka men inte 
kan (a.a). Genom relationen kan samtal skapas som leder till  förändrade perspektiv 
(Ahlberg, 2007).  
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3.4 Verksamhetsutveckling  
I SFS:2010:800 fastslås att det är rektor/förskolechef som har ansvaret för hur den 
specialpedagogiska verksamheten ska organiseras. Ahlberg (2007) menar  att det är av 
betydelse för förskolans verksamhetsutveckling att det finns utrymme för handledning 
samt att den genomförs i arbetslaget där gemensamma dilemman och önskan om att 
förändra situationen finns. Skolledaren är ansvarig för personalens kompetensutveckling 
och verksamhetsutvecklingen och har därmed en nyckelroll i arbetet med dess planering 
(Lendalhs Rosendahl & Rönnerman 2005). De menar att det därför är viktigt att 
skolledaren skaffar sig en bild av vad handledningen kan innebära och vad olika 
inriktningar och syften kan gynna. Om inte kommunikationen mellan skolledare och 
arbetslag fungerar eller om det aktiva deltagandet från ledaren saknas kan arbetslaget 
uppleva handledningen likt något som ”skolledaren bestämt”. Resultatet blir att det 
uppstår en osäkerhet för både handledaren och arbetslaget då de får olika förväntningar 
kring vad som ska ske samt varför. Skolledaren har därmed ansvar för beställning av 
handledning, en förankring samt de processer som är av vikt i sammanhanget (Lendahls 
Rosendahl & Rönnerman (2000).   
 
Sahlin (2005) såg i sin studie det är viktigt att det finns en ledningsfunktion som är 
drivande och kunnig inom implementeringen av handledningsfunktionen vilket annars 
kan medföra att svårigheter uppstår. Hennes studie visar också betydelsen av att 
skolledningen förstår och accepterar det relationella handikappbegreppet och den 
förändrade specialpedagogfunktionen. Bladini (2004) menar att det kan vara så att de 
villkor verksamheten har gällande kompetens, personalsituation och arbetsledning 
påverkar på vilket sätt  specialpedagogerna använder handledning. Hon menar att det är 
av betydelse att det finns en  ledningsorganisation som  tar ansvar för den 
specialpedagogiska verksamheten. Dessutom belyser hon att pedagogerna behöver 
rimliga förutsättningar och utbildning för sitt arbete. Enligt både Ekström (2004) och 
Malmgren Hansen (2002) kan det finnas problem förenade med brist av styrning av den 
specialpedagogiska verksamheten.   
 
I en studie där man genom intervjuer med rektorer studerat relationen mellan de krav 
som praktiken ställer gentemot de akademiska förutsättningarna  för specialpedagogiska 
professionellas kompetens ansåg rektorerna att den specialpedagogiska kompetensen 
användes på ett förväntat sätt men att ekonomin hindrade den önskade långsiktiga 
planeringen av arbetet  (Göransson, et al. 2015).  Perdahl (2011) menar att kunskap om 
verksamheten, hur den genomförs och vad den syftar till är nödvändig för att veta om 
man:   

 
utvecklar rätt delar på rätt sätt  
utvecklar fel delar på rätt sätt   
utvecklar rätt delar på fel sätt eller 
utvecklar fel delar på fel sätt.  

(Perdahl  2011, s. 164)   
Von Ahlefeld Nisser (2009) har kommit fram till att de specialpedagoger som har störst 
möjlighet att iscensätta förändringsarbete är de som är anställda centralt, inriktar sig 
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enbart mot förskolan som verksamhet och har förskollärarbakgrund. Förskolan har till 
skillnad mot skolans verksamhet kortare specialpedagogisk erfarenhet och därmed inga 
traditionella förväntningar som ”tynger”. Studien visar på att relationen rektor 
specialpedagog spelar en avgörande roll vad gäller möjligheten för specialpedagogen att 
bevaka marginaliserade gruppers intressen samt att iscensätta förståelseorienterade 
samtal. När det gäller hur specialpedagoger är organiserade kan närhet mellan 
specialpedagogen och förskolan leda till att åtgärder skapas som är mer till gagn för 
pedagogerna än för barnet i behov av stöd. Motsatt kan distansen skapa fler möjligheter 
till lösningar som utmanar. Det visade sig också att en specialpedagog som har en rektor 
(förskolechef) som chef lätt äts upp av det egna området. Resultatet blir att man inte 
hinner med att skapa samtal på fler olika nivåer som individ- grupp- och organisation,  
vilket krävs för att en utveckling av verksamheten ska ske (a.a).   
 

3.4.1 Förskolans uppdrag  
UNESCO antog (2013) Salamancadeklarationen. Salamancadeklarationen verkar som 
en handlingsram när det kommer till att ge specialpedagogiska åtgärder till barn i behov 
av särskilt stöd och skall ligga till grund för de politiska beslut som tas inom 
utbildningsväsendet. Deklarationen präglas av tanken om att alla barns behov skall 
tillgodoses så att de kan känna sig inkluderade i den allmänna utbildningen. 
 

Tillsynen av småbarn bör utvecklas och pedagogiska program för barn upp till sex 
års ålder bör tas fram och/eller ges en ny inriktning för att främja deras fysiska, 
intellektuella och sociala utveckling och stärka deras mentala beredskap för den 
reguljära skolundervisningen. (UNESCO 2013, s. 30 ).  
 

Under riktlinjer för åtgärder på̊ regional och internationell nivå̊ benämns förskolan som 
en viktigt arena när det kommer till att förebygga senare skolmisslyckanden. 
(UNESCO, 2013). 
 
När Läroplanen för förskolan reviderades 2010 fick förskolecheferna ett större ansvar, 
Deras ansvar är att verksamheten bedrivs enligt det som står i styrdokumenten och att 
parallellt leda den pedagogiska verksamheten mot bästa möjliga måluppfyllelse 
(Riddarsporre & Sjövik, 2011). Enligt skollagen (SFS:2010:800) ska det pedagogiska 
arbetet vid en förskoleenhet ledas och samordnas av en förskolechef. En viktig del i 
detta uppdrag är att se till att utbildningen utvecklas. Förskolechefen ansvarar även för 
sin enhets inre organisation och om hur olika resurser fördelas inom enheten efter barns 
olika förutsättningar och behov.    
Även enligt läroplanen för förskolan (Lpfö-98 rev.2010) är det förskolechefen som skall 
se till att verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd, hjälp och de 
utmaningar de behöver. I de allmänna råden för förskolan (Skolverket 2014) 
understryks att det är viktigt om det i vissa fall behövs särskilt stöd till ett barn, att det 
stödet tillgodoses så långt det är möjligt i den ordinarie verksamheten och inte genom 
särlösningar.  När det gäller förskolan är det en yngre institution som av tradition är en 
sammanhållen verksamhet där alla barn gått i samma verksamhet vilket medfört att 
särlösningar varit ovanliga (Bladini 2004). 
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Förskolechefen ansvarar även för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs som 
innebär att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp och 
utvärderas. Detta innebär att verksamheten utvecklas så att miljö och material stimulerar 
till utveckling och lärande. Barnen skall få den hjälp, stöd och de utmaningar de 
behöver. En samverkan mellan förskolan och hemmet skall äga rum. Förskolechefen 
skall även se till att personalen får regelbunden kompetensutveckling så att de kan 
utföra sin profession och dess uppgifter (Lpfö-98 rev.2010).Vid vissa situationer kan det 
vara relevant att komplettera det särskilda stödet med exempelvis konsultation och 
handledning till personalen (Skolverket 2014). Det kan vara inom det 
specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området eller med hjälp av andra 
specialister. Varken i skollagen eller läroplanen för förskolan nämns något om 
specialpedagogen eller specialpedagogens uppdrag. 
 

3.4.2 Ledarskap  
Granberg & Ohlsson (2014) beskriver ett förlopp som de kallar för lärandets loopar, 
detta förlopp innebär att hen är med om någonting vilket hen reflektera över och skapar 
begrepp kring. Sedan prövas dessa begrepp i nya situationer. När hen prövar något nytt 
så börjar denna cirkel om igen och då blir lärandet till genom nya loopar. För att lärande 
skall infinna sig behövs något slags ledarskap (Thornberg 2013). För att 
specialpedagogen ska kunna möta pedagogers tankar kring den pedagogiska 
verksamheten m.m. behövs ett nära samarbete med förskolechefen, genom att det 
uppstår möjligheter till samtal och förändring (von Ahlefeld Nisser 2009). En 
fundamental del i ledarskapet inom förskolan är att skapa förutsättningar för 
personalens arbete med barnen vilket innebär att förskolechefen ska se till att det finns 
former, tid och strukturer för att bedriva ett kvalitativt bra pedagogiskt arbete 
(Skolinspektionens rapport 2012:7).    
 
I Svedbergs (2000) avhandling beskriver han rektorn som ledare, vilket har paralleller 
till förskolechefen som ledare. Att vara ledare är inte alltid enkelt menar Svedberg 
(2000) då ledaren är ofta en person som har gått ifrån kollektivet, för att leda 
kollektivet. Som ledare jobbar man inte i en verksamhet utan för en verksamhet. En 
rektor skall arbeta med generella frågor som rör mål, strategier, organisation och 
utveckling.  I ledarskapsrollen behövs kunskapen om att se helheten i verksamheten. 
Det kan också innebära att våga ta beslut som kan upplevas obekväma.  
 
Ludvigsson (2009) lyfter olika ledarstilar, som det transformativa ledarskapet, vilket 
innebär att man koncentrerar sig på medarbetarnas engagemang och kapacitet för en 
fortlöpande förbättring av verksamheten. Detta kräver högt engagemang bland 
medarbetarna så att man kan nå organisationens mål. Denna ledarstil kännetecknas av 
en ledare som är karismatisk och har en personlighet som inspirerar och motiverar sina 
medarbetare. Det instruerande ledarskapet innebär att ledaren fokuserar på pedagogens 
praktik i sin verksamhet. Skälet är att få god insyn i hur de arbetar så att pedagogerna 
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kan utvecklas så att verksamhetsutveckling blir till. Ledarstilen utmärks av 
detaljstyrning, instruktioner och kontinuerlig uppföljning (Ludvigsson, 2009). 
 
Ytterligare en ledarskapsstil som Ludvigsson (2009) diskuterar är samproducerat 
ledarskap som innebär att ledarskapet är en relation mellan ledare och pedagog. 
Ledarskapet dem emellan sker i ett ömsesidigt förhållande där skolledare och pedagoger 
möts i förhandlingsprocesser (a.a). I dessa processer kan skolledaren lyfta aktuella 
ämnen som behöver diskuteras. Därefter reflekterar lärarna och skolledaren tillsammans 
vilket leder till att de hittar lösningar på problem och skolutvecklingsfrågor. Underlaget 
bidrar till att skolledaren får en insyn i den pedagogiska verksamheten som sedan 
används för att driva verksamheten vidare. Dock är detta inte alltid enkelt då 
inblandande parter inte alltid är överens. Skolledarna uttrycker att det krävs styrka att ta 
tag i problem och försöka tolka lärarna. Pedagoger och skolledare är överens om att 
ledarskapet fungera bäst när de har möjlighet att inta varandras perspektiv. En 
närliggande ledarskapsmodell är det distribuerade ledarskapet som innebär att 
ledarskapet delas upp i ansvarsbitar till olika parter inom organisationen (Harris 2008). 
Syftet blir att förändra en utbildningsorganisation där fokus blir att utveckla barns 
kunskaper och lärande. Det distribuerade ledarskapet kräver att alla involverade 
fokuserar på lärande och utveckling. Det sker genom att samarbeta, visa respekt för 
varandra och genom att bygga en miljö där alla är öppna och har förtroende för 
varandra. 
 
3.5 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Det kategoriska och det relationella perspektivet är två olika perspektiv inom det 
specialpedagogiska fältet. Det först nämnda perspektivet innebär att individen äger 
problemet/har svårigheter. Dessa svårigheter har bestämts utifrån vad som anses vara 
avvikande hos individen och diagnos har sedan ställts utefter mediciniska och 
psykologiska modeller. Historiskt har synsättet i specialpedagogiken varit enligt det 
kategoriska perspektivet. Kategoriseringen har skett i förhållande till det som bedömts 
vara normalt och synen på vad som har varit avvikande har ändrats efter tid.  
 
I det relationella perspektivet är inte individens beteende i fokus, utan här fokuseras 
istället på miljön. Det kan vara verksamheten och pedagogen med flera runt individen. 
Inom forskningen finns det en fokusering inom det relationella perspektiv som  
förenklat kan uttryckas som ”elever i svårigheter” snarare än ”elever med svårigheter”. 
Här ser man att omgivningen runt individen kan påverka om individen uppfyller 
bestämda mål. Om man ser specialpedagogiken ur ett relationellt perspektiv krävs det 
tid. Om man ska hitta lösningar behöver involverade personer titta på verksamheten och 
specialpedagogiska behov måste problematiseras och diskuteras. När detta är genomfört 
behöver alla inblandade lägga upp långsiktiga arbetsstrategier. Detta synsätt kan 
upplevas som att det inte löser akuta problem och det ställer höga krav på de som är 
inblandade. Pedagogerna behöver ha goda kunskaper om utbildningsmiljön och hur de 
planerar sin verksamhet över en längre tid, för att hitta lösningar som passar alla 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). 
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Persson (1998) menar att det kategoriska perspektivet framträder starkast i den 
specialpedagogiska verksamheten både i dåtid och i nutid. Han funderar på varför det 
relationella perspektivet inom den specialpedagogiska verksamheten tar så lång tid att 
implementera. I både lärarutbildningen och i den specialpedagogiska utbildningen sker 
lärandet mot att eftersträva ett synsätt som är relationellt. Han kommer fram till att tiden 
är det som motsäger implementeringen, då den specialpedagogiska verksamheten ofta 
behandlar akuta problem. Han understryker att dessa två olika perspektiv ”utgör radikalt 
olika sätt att förstå elevers svårigheter men behöver inte för den skull vara varandra 
uteslutande.”(Persson 2013, s. 161).  
Dessa två perspektiv skall istället tolkas och fungera som verktyg för att bättre förstå 
verkligheten.   
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Figur:2: Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på̊ 
perspektivval (Persson 1998, s. 31) 
 
Persson (1998, 2013) talar om dessa två perspektiv utifrån skolan, Bladini (2004) 
kommer i sin avhandling fram till att dessa två perspektiv inom forskningen finns även 
inom förskolan. Hon väljer dock att benämna dem som individperspektivet 
(kategoriska) och det miljörelaterade perspektivet (det relationella).   
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4. Teoretisk bakgrund  	  
”Teorier och begrepp är både människans förlängda arm och något som vi kan använda 
för att se oss själva i verkligheten samt tolka oss själva genom” (Molander 1988, s. 
268). För att kunna studera samhället på ett tämligen fokuserat sätt behövs en  teori 
vilken består av bl.a. de möjliga frågorna, perspektivet och begreppen (Ahrne & 
Svensson red. 2015). Teorier är ett sätt att se på verkligheten likt ett system av 
förklaringsmodeller och föreställningar som kan förtydliga världen (Ahlberg 2013). 
Enligt  Ahlberg (2007) har de teoretiska utgångspunkternas variation ökat och det har 
blivit mer vanligt att utnyttja flera teorier i en studie. Anledningen är att den 
svåröverskådliga problematiken som studeras inte kan förklaras med en ensam 
teoribildning.  	  
 
4.1 Systemteoretiskt perspektiv   	  
Gjems (1997) utgår från ett systemteoretiskt perspektiv på handledning vilket vi valt att 
använda oss av. Inom systemteorin anses allt hänga ihop, att alla system strävar efter 
någon form av balans. Alla delar påverkas när en del av systemet byter position eller 
förändras (Svedberg 2000). Systemteorin avser beskriva relationer mellan människor 
och beskrivs som en tvärvetenskaplig teori (a.a).  Gregory Batesons (1972, 1979) är en 
systemteoretiker vars intresse låg i tillväxt, kommunikation, förändring samt relationer. 
Gjems (1997) har baserat sitt teoriunderlag från honom och Urie Bronfenbrenner (1979) 
är också en systemteoretiker som ofta refereras. Han använder sig av en ekologisk 
utvecklingsmodell där han använder micro-, meso-,exo- och makrosystem vilket bidrar 
till ett nätverk kring en individ som bildar en helhet. Det beskrivs som att om en del i 
systemet förändras påverkas hela systemet (Ahlberg 2013).  
 
Systemteorin har ibland fått kritik för att den går förbi motsättningar och konflikter, 
genom att den står för en harmonisyn där allt går för sig (Öquist 2014). Den kritiken 
möts av att systemteorin inte innehar någon särskild syn på konflikter utan istället finns 
ett vidare perspektiv på utmaningar och problem, som tillåter nya mönster och 
sammanhang att framträda. Fler lösningar och handlingsalternativ kan därmed infinna 
sig (a.a). Utifrån syfte och frågeställningar i denna studie kopplas handledning samman 
med denna teori genom de begrepp som Gjems (1997) menar är centrala i 
handledningsteori.  
 
Helhet, genom att i systemteorin kan människor i ett socialt system förstås i relation till 
varandra istället för isolerade från varandra. Det innebär att hur en person i systemet 
beter sig eller handlar måste ställas i relation till vad någon annan i systemet gör samt 
förstås i det sammanhang det händer i.  
 
Relationer, samarbetsrutiner, samarbetsklimat präglas av hur kvalitén på relationer 
mellan medarbetare och professionsutövare ser ut och påverkar även målpersonerna. 
Även relationer som inte är direkt och nära som administration och ledning påverkar 
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kvalitén av arbetet med målpersonerna. Varje system menas innefatta relationer med 
andra system som  t.ex. den mellan skolan och kommunala administrationen.   
 
Här- och –nu-tänkandet,  står för att man väljer att intressera sig för situationen som 
gäller just nu och tänker inte så mycket på varför något är som det är utan hur man kan 
utveckla kvalitét och relationer inom den ram man arbetar.  
 
Cirkularitet, innebär att t.ex. händelser och människor ingår i en ömsesidig 
påverkansprocess som ett element. De påverkar själva olika förhållanden samtidigt som 
de också påverkas av vissa förhållanden.  
 
Kvalitet är något som måste skapas och upprätthålls genom att utveckla relationer med 
målpersoner, kollegor samt innehållet i professionen.   
 
Slutligen möten mellan olika system, här diskuteras nyttan av att möta det som står för 
något annat än det vi själva representerar, andra människor som kommer från ett annat 
socialt system. När två olika (organisations-) kulturer möts kan det framträda som 
präglar endera av dem och ge varandra konstruktiv kritik (Gjems 1997).  
 
Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter kan vi se en koppling till både 
handledningsfenomenet i sig samt i ett större perspektiv. Då åsyftas relationerna mellan 
förskolechef, organisation, specialpedagog och förskollärare, samt hur de ömsesidigt 
påverkar varandra i det sociala systemet. Teorin kan hjälpa till med dessa begrepp att 
tolka svaret på de frågor som ställs i studien, genom att se dem ur ett systemteoretiskt 
perspektiv. Öquist (2014) skriver om framgångsrikt ledarskap med systemteori och 
hävdar att ledningens hållning är avgörande för hur en omorganisation kommer att 
fungera. Det gäller att få alla delar i systemet engagerade och medvetna om hur de kan 
gynnas av att man experimenterar och prövar sig fram (a.a). Här menar vi att man kan 
jämföra förskolechefernas betydelse för hur relationen till kvalificerade samtal och 
handledning kan användas och genomföras och hur det möjligen kan påverka hela 
systemet.  	  

 
5 Metod   
5.1 Metodval 
Enligt Dahmström (2011) är det syftet och frågeställningen som principiellt bestämmer 
vilken metod som bör väljas. Väljer man att göra en statistisk undersökning måste 
statistikern, i detta fall vi själva, ”bryta ner” frågeställningen till frågor som blir så 
konkreta att de kan besvaras i enkätform. Studien utgår istället ifrån den kvalitativa 
forskningsmetoden, i vilken man har som utgångspunkt att verkligheten kan tolkas på 
många olika vis och att det således inte finns en korrekt sanning (Bryman 2015). 	  
 
Kvalitativ intervju innebär enligt Kvale & Brinkmann (2014) att man som intervjuare 
får chansen att höra en enskild persons uppfattning kring det berörda ämnet, men även 
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varje enskilds persons fördjupade kunskaper kring det aktuella ämnet. Dock menar 
Bryman (2015) att just benämna att  kvalitativa intervjuer använts är för generellt, då 
intervjuer kan utföras på många olika sätt. Valet föll på att utföra semistrukturerade 
intervjuer, vilket innebär att  de inte är fullt ut strukturerade. Intervju som metod har 
styrkan att den går snabbt att genomföra samt att ett brett material kan utvinnas. 
Svagheterna är att samtalet äger rum vid ett visst tillfälle och en viss plats. Det ger ett 
resultat där det som informanterna uttalar samt deras syfte, även om det har goda 
intentioner, kanske inte stämmer överens med vad intervjuaren förstår eller tänkt sig 
(a.a). För att minska risken för detta valde vi att skicka vår intervjuguide  (se bilaga A) i 
förväg så att informanterna hade möjlighet att tänka igenom sina svar.  
	  

När intervjuerna genomfördes var vi båda delaktiga. Intervjuguiden låg  till grund för 
frågorna och vid några tillfällen fick uppföljningsfrågor ställas för att få mer 
fördjupande svar. Det innebär att informanterna ombeds att utveckla sitt svar (Bryman 
2015). Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Dessa inspelningar transkriberades 
sedan för att underlätta vid analysen av intervjuerna.    
	  

5.2 Hermeneutiken som tolkningsredskap  	  
Med hjälp av hermeneutiken försöker innebörden i det insamlade materialet tolkas och 
går ”från del till helhet och från helhet till del.” (Ödman 2007,s. 99). Den hermeneutiska 
cirkeln innebär pusslandet av delar och helhet och kontexten blir avgörande för 
förståelsen (Ödman 2007).  Molander (2003) menar i beskrivningen av begreppen i den 
hermeneutiska cirkeln att, för att förstå behöver man en förförståelse och för att förstå 
delen behöver man förstå helheten.  
 
Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och översätts ”tolkning av budskap” 
(Egidius 1986).  Exempel på varför en text bör tolkas är att den inte är en kopia av 
verkligheten som den beskriver, utan med hjälp av språket blir det hänvisningar till 
verkligheten. Ord och uttryck har trots allt en massa bibetydelser och kan tolkas på olika 
sätt. Även det som inte skrivs i en text kan finnas ”mellan raderna” och kan därmed ge 
texten betydelse. De logiska positivismernas bedrifter var att utveckla ett språk och en 
logistik att man kan uttrycka sig helt entydigt och med ett helt precist logiskt språk. 
Övriga texter vars innehåll inte går att översätta direkt behöver tolkningar som grundas 
på förmågan av inlevelse, kännedom om situationen samt meningsförståelse. Målet för 
de tolkningar som blir trovärdiga och stämmer med varierande kunskapskällor är 
hermeneutik (a.a). Beteckningen hermeneutik är inte entydig och eftersom den erkänner 
att vi inte kan ställa oss utanför oss själva och att i vår tolkning kommer alltid vår 
historia att finnas med, bör begreppet snarare uppfattas som ett samlingsbegrepp som 
omfattar en mängd skilda metodiska schatteringar och synsätt (Ödman 2007). Thurén 
(2007) menar också att man befinner sig i väldigt osäker terräng då man tolkar 
upplevelser och känslor som andra människor har utifrån sina egna upplevelser och 
känslor. Han menar vidare att man inom psykologin använder ordet projektion. Det 
innebär bl.a. att man utan reflektion antar att på det sätt man upplever världen upplever 
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andra människor också den. En annan tanke som han lyfter är att tolkning som görs 
måste sättas in i rätt kontext (a.a).  
 
Förskolan är vårt verksamhetsområde och erfarenheter av dess sammanhang finns med i 
ett medvetet reflekterande förhållningssätt. Utifrån att insikten finns att förskolechefer 
som blivit intervjuade av oss, befinner sig i olika kontexter och reflekterar över frågorna 
på olika sätt, intresserar vi oss för hermeneutiken i tolkningen av empirin. Med detta 
förhållningssätt används sällan forskningsfrågor som undersöker innebörden av vissa 
företeelser för olika grupper av människor eller den enskilda människan (Ahlberg 
2013). Vidare vill man förstå och söka förklaringar till fruktbara sätt att hantera 
företeelser som kan vara svåra utifrån vardaglig förståelse.  	  
 
5.3 Etiska aspekter  	  
För att kunna handla etiskt förutsätter det att det finns mer än ett sätt att handla, där 
möjligheten finns att välja att göra något annat än det man gör (Stensmo 2007).  
Funderingar över om studien är lämplig att utföra eller ej har inneburit insikten i att det 
fanns några saker som behövde övervägas. De fyra forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2011) anger har tagits i beaktande och är följande informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  Enligt Kvale (2014) ska 
forskningsstudier där människor deltar tjäna både mänskliga och vetenskapliga 
intressen.  
 
Vår tanke var först att intervjua förskolechefer i hemkommunen men vid närmare 
eftertanke ansåg vi det inte som lämpligt. En aspekt var gällande konfidentialitetskravet 
genom att det skulle bli svårare att avidentifiera både förskolechef, förskoleområde och 
kommun. Eventuellt skulle även informanterna och deras specialpedagoger kunna 
identifieras och identifiera varandra. Det  skulle då kunna bli känsligt utifrån vilka svar 
och vilket resultat som kom fram i studien. Med dessa argument har vi genomfört 
studien i tre olika kommuner i olika förskoleområden.  
 
Efter att vi genomfört en pilotstudie fortsatte vi med att ringa de förskolechefer vi sökt 
fram via kommunernas hemsidor. Dels för att presentera oss och vårt syfte och även för 
att undersöka om intresse för deltagande fanns. Information om att deltagandet var 
frivilligt och när som helst skulle kunna avbrytas framgick. De fick i samband med detta 
ett missivbrev (se bilaga B) med information om studien och intervjun.  Alla tillfrågade 
tackade ja, sedan bokades tid och plats för intervjun.  
 
När intervjuerna genomförts transkriberades de och material som skulle kunna avslöja 
informanternas identitet eller arbetsplats togs bort och avidentifierades. Vi tog i 
beaktande  att det är relativt lätt att kränka människor genom analyser och beskrivningar 
som görs utifrån en inspelad intervju (Ahrne & Svensson red.2015). Även det som man 
inte haft för avsikt att analysera kan komma att registreras. Det är därför viktigt att 
personer och sammanhang hanteras med stor respekt och att man likt vi gjort, 

avidentifierar personer och platser (a.a).    
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5.4 Urval   
Vi besökte tre kommuners hemsidor, där vi fann verksamma förskolechefer som vi 
sedan kontaktade. Anledningen till att vi valde tre kommuner var, att det skulle bli 
enklare att avidentifiera förskolecheferna och att det eventuellt kunde ge en större 
spridning i svaren. Antalet respondenter har vi begränsat till sex tycken, dels på grund 
av tidsbegränsning och dels för att få mer fördjupande intervjusvar. Trost (2005) menar 
att kvalitén på intervjuerna bör komma i främsta rummet och att färre väl genomförda 
intervjuer är att föredra, än fler intervjuer som inte genomförs lika väl. Vi har valt 
förskolechefer som vi inte har någon personlig relation till. 	  
 	  
5.5 Pilotstudie 

Som tidigare nämndes utförde vi först en pilotstudie med en av våra förskolechefer. 
Enligt Bryman (2015) fungerar en pilotundersökning bra både i egenskap att säkerställa 
att surveyfrågor fungerar bra och om undersökningen i sin helhet blir bra. Vi fick 
genom vår pilotstudie bekräftat att vi inför våra intervjuer skulle sända frågorna i förväg 
till förskolecheferna. Vi upplever att det medverkade  till att vi fick något mer utvidgade 
svar. Det föranledde också att vi förändrade, tog bort och lade till några frågor i vår 
intervjuguide. 

 
5.6 Intervjustudiens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet 
Kvale & Brinkmann (2014) nämner att validitet i vanligt språkbruk kan översättas till 
bl.a. giltighet. Stukat (2005) redogör för att giltighet och validitet beskriver hur bra ett 
mätinstrument mäter det man planerar att mäta. Vår uppgift blir att försöka tolka hur 
tillförlitligt vårt resultat i denna studie är.  

Kvale & Brinkmann (2014) menar att reliabiliteten hänför sig till forskningsresultatets 
tillförlitlighet. Den handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina 
svar under en intervju och om de ger olika svar till olika intervjuare. Tillförlitlighet och 
trovärdighet kan inte enbart bedömas efter vilken metod forskaren valt. Studiens 
tillförlitlighet bedöms även utefter hur tolkningar genom teorin har utförts. Detta kräver 
att forskaren äger en hantverksskicklighet där denne ifrågasätter, verifierar och 
teoretiserar sitt intervjuresultat (Kvale & Brinkmann 2014). I vår studie ligger 
systemteorin  till grund för våra frågeställningar.  

Den kvalitativa forskningen får kritik för att forskningsresultaten är svåra att 
generalisera utöver den situation i vilken de produceras (Bryman 2015). De personer 
som intervjuas i en kvalitativ undersökning kan inte representera en hel befolkning. 
Resultaten från den kvalitativa forskningen skall istället generaliseras mot teori (a.a). 
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6. Resultat  
I vår studie är sex förskolechefer från tre olika kommuner intervjuade. De har olika lång 
erfarenhet av att jobba som förskolechefer och två av dem har jobbat mer än 10 år som 
skolledare/rektor/ förskolechef. Övriga har 10 år eller mindre erfarenhet som 
förskolechef. Två av dem har lärarexamen, en har fritidspedagogexamen och tre av dem 
har förskollärarexamen. Fyra av dem har utbildat sig vid rektorsprogrammet medan två 
är under pågående utbildning. Den specialpedagogiska organisationen ser  rätt likvärdig 
ut. Alla förskolechefer har en specialpedagog knuten till sitt område och en av de 
intervjuade har flera specialpedagoger att samarbeta med. Samtliga delar sin 
specialpedagog med skolan i större eller mindre utsträckning 
 
Resultatet presenteras under olika teman som vi tolkat från våra frågeställningar. Vi 
analyserade resultatet genom att bryta ner frågeställningarna i mindre delar. Nästa steg 
var att tematisera de områden som sedan blev underrubriker. För att förtydliga resultatet 
ytterligare har vi kursiverat ord och begrepp som vi tolkat som betydelsefulla. 
 

6.1 Specialpedagogen som samtalspartner 
Här redovisar vi sådant som rör i vilka sammanhang och med vilket innehåll som 
specialpedagogen är kvalificerad samtalspartner. 
 
I resultatet framgår att specialpedagogen fungerar som en kvalificerad samtalspartner i 
mötet med förskolechef, förskolans pedagoger och vårdnadshavare. Vad gäller samtal 
med pedagogerna kan de äga rum med enskilda pedagoger eller med hela arbetslag. 
Även i olika samverkanssituationer fungerar specialpedagogen som en kvalificerad 
samtalspartner. En av förskolecheferna uttrycker det på följande sätt: 
 

Det kan ju vara oss emellan, vi kan ju sitta och diskutera och sen har vi ju 
framförallt med pedagogerna, det kan ju vara i handledning, det kan vara i 
arbetslag och det kan ju även vara specifikt till en person… 

 
 Ett annat exempel är: 
 

 Sen finns hon ju också som en förlängd arm för oss förskolechefer. Ut i samtal med 
föräldrar i samtal med habiliteringen, i dom fallen som dom är med i. 

 
6.1.2 Former för samtalen 
Samtalen mellan specialpedagog och förskolechef kan äga rum på planerade möten, 
men också vid spontana möten dem emellan. Förskolecheferna uppger att de 
tillsammans möter arbetslag och att specialpedagogerna finns med i samtal med 
föräldrar/vårdnadshavare samt habiliteringen, barnhälsovården och övriga 
professioner inom landstinget.   
 

Hon finns ju även med i samtal i övergångarna mellan förskola förskoleklass 
eftersom hon även jobbar mot förskoleklass. 
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Även samverkan mellan specialpedagog och en speciallärare äger rum. De uppger att 
specialpedagogen fungerar som en kvalificerad samtalspartner i 
handledningssituationer. 
 
6.1.3 Samtalets innehåll och syfte 
Majoriteten av informanterna utrycker att de har svårt att först förstå begreppet 
kvalificerad samtalspartner, men efter egna reflektioner kommer de fram till att de 
kopplar detta begrepp till något som kan ske spontant men också mer planerat. Det mer 
planerade är ofta när det gäller handledning. När de talar om vad verksamhetsutveckling 
innebär är det att specialpedagogen diskuterar den pedagogiska verksamheten med 
pedagogerna genom att ställa frågor på olika vis. Särskilt viktigt är att de ställer öppna 
frågor som leder till att pedagogerna får en vilja att utveckla och förändra verksamheten. 
I dessa samtal är specialpedagogen en betydelsefull reflektionspartner där deras roll blir 
att just ställa öppna frågor istället för att ge givna svar till pedagogerna. Dessa samtal 
menar förskolecheferna skall leda till att pedagogerna vill ändra i lärmiljön kring 
barnen för att tillgodose barnens behov i verksamheten. 
 

Specialpedagogen är med och deltar i verksamhetsutvecklingen om vi nu pratar om 
att hitta punkter och grejer. Vad är det vi ska jobba med, vad är det vi ska göra och 
att man är med och diskuterar vad är det vi ska hålla fokus mot och hjälpa till att 
driva. Det ser olika ut beroende på hur länge specialpedagogen har varit ute och vad 
den kan och ser.  

 
I samtalen finns en önskan om, enligt flera förskolechefer, att de inte skall tala om 
enskilda barn utan att deras vision är att specialpedagogen ska jobba mer med 
förbyggande insatser i deras roll som kvalificerad samtalspartner. Detta för att samtalen 
inte ska kretsar kring det enskilda barnet. Trots detta anger de att deras specialpedagog i 
väldigt liten utsträckning utför ett förebyggande arbete.  
 I de kvalificerade samtalen uppger de även att specialpedagogens syfte är att bygga 
förtroende med pedagoger, vårdnadshavare och andra personer de samtalar med.  
  

 …det ju jätteviktigt att ha det här bemötandet, förhållningssättet och att bygga 
mycket förtroende till vårdnadshavarna… 

 
Ett område som alla informanterna nämner är att specialpedagogen tillkallas när  
enskilda barn är  i behov av stöd och att behovet då är akut.  
  

…det blir ju lite mer brandkårsutryckningar, sånt man inte vill att det ska bli 
egentligen. 

 
Innehållet i de samtalen berörde barn med diagnoser eller vid misstanke om diagnos 
eller barn med oönskade beteenden. I samtalen ligger fokus på att försöka ge stöd och 
kunskap i hur pedagogerna kan utforma sin verksamhet för att det ska fungera bättre. 
 



  
 

24 

 … många gånger behöver pedagogerna mer kvalificerade samtal och kunna lyfta lite 
ytterligare och det är klart att det går ju via förskolechefen också men man har ju inte 
riktigt den djupgående kunskapen då som specialpedagogen har då i vissa frågor… 

 
Alla informanterna utrycker att specialpedagogen ska fungera som en rådgivare och 
expert till pedagogerna inom det specialpedagogiska området. 
  

Hon har ju också inriktning tal och språk  med sig i sin utbildning, så det är ju 
mycket handledning i det ämnet. 

  
En förskolechef sticker ut i sitt svar vad gäller syftet med specialpedagogen som 
kvalificerad samtalspartner. Hen uppger att specialpedagogen kan i sitt samtal ”lyfta 
obekväma sanningar”, både till föräldrar men också med pedagoger. Som exempel ger 
hen att ett tufft samtal kan innebära att föräldrar söker hjälp i sin föräldraroll och då kan 
specialpedagogen vara den som säger ”obekväma sanningar” i syfte att hjälpa 
föräldrarna så att barnet skall må och fungera bättre på förskolan. Ett konkret exempel 
som framkom var, att ge föräldrarna råd om vikten av barnets behov av sovrutiner. 
 
6.1.4 Gränser för specialpedagogernas samtal 
De flesta förskolecheferna tycker att vissa områden inte är lämpliga för en 
specialpedagog att fungera som kvalificerad samtalspartner eller handledare i. Det är 
samtal som berör personalansvar, de skall inte heller fungera som arbetsledare eller ha 
en roll som biträdande rektor. Specialpedagogen ska inte delta i samtal de inte har 
kompetens i utan skall då lämna över till personer som har kompetens inom det området. 
En förskolechef anser dock att hens specialpedagog är kompetent nog inom vissa andra 
områden som inte hör till de specialpedagogiska, som t.ex. konflikter i arbetslaget och 
att hen därför kunde bidra i sådana samtal.  
  

Annars får man lämna över det till annan kompetens, tänker jag, för risken är ju att 
man sätter sig i en situation som man inte reder ut. Precis som att jag skulle gå in och 
handleda i någonting som jag inte riktigt har grepp om. Istället lämnar jag över till  
någon med mer kompetens inom det området. Det kan handla om kurator eller 
psykologer eller annan … 

  
Att specialpedagogen fungerar som en kvalificerad samtalspartner både i sin 
rådgivarroll och handledarroll, genomsyrar resultatet. Till stor del anses syftet vara att 
utbilda pedagogerna inom sitt specialpedagogiska ”kunskapsområde”.   
 
Flera uttrycker att ett nära samarbete mellan specialpedagog och förskolechef är att 
föredra, där det finns en bra kommunikation och där det i deras möten kan ske reflektion 
och utveckling av verksamheten. 
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6.2. Närhet och distans 
I följande stycke redogörs för relationen mellan förskolechef och specialpedagog. 
 
Alla informanter beskriver att de bedömer att relationen mellan specialpedagog och 
förskolechef är grundläggande för att bedriva verksamhetsutveckling. Samtalen 
tillsammans bidrar till en gemensam samsyn så att de leder mot samma mål inom 
verksamheten. Deras samtal är viktiga så att de inte säger olika saker till pedagogerna 
eller andra parter.  
 
Förskolecheferna beskriver också att de har ett tätt samarbete med specialpedagogerna  
och där förväntningarna på varandra måste vara tydliga.  
   

Vi som chefer måste ha en tydlighet mot vår specialpedagog med vad vi förväntar 
oss. Hon måste ju då i sin tur känna att hon har en tydlighet mot vad vi förväntar oss, 
för då får hon ju också förutsättningar  för var hon behövs, så att säga. Då pratar vi 
samma språk. Det handlar ju väldigt mycket om att man har en tydlighet i uppdraget.  

 
Informanterna upplever att specialpedagogen fungerar som en kvalificerad 
samtalspartner även för dem. De beskriver att relationen består av att de i samtalen 
ventilerar, bollar och reflekterar tillsammans. De menar att ofta ligger 
specialpedagogernas kartläggningar, handläggningsplaner och utvärderingar till grund 
för dessa samtal. De nämner också att de i dessa samtal utbyter erfarenheter samtidigt 
som de utrycker att det är specialpedagogen som besitter den specialpedagogiska 
kunskapen. Huvudparten av informanter berättar att specialpedagogen återkopplar till 
hen om pedagogerna behöver handledning inom något område. Handledning kan ske 
om specialpedagogen eller förskolechefen anser att den behövs, men i vissa fall 
efterfrågar pedagogerna den själva.  
 
Några menar att samarbetet bygger på att de samtalar och att specialpedagogen sedan 
delegeras ett visst ansvar som gör att förskolechefen släpper ansvaret till 
specialpedagogen. Förskolechefen kan också lyssna in vad specialpedagogen har för 
information, vilken sedan ligger till grund för de beslut som tas. Ett av undantagen var 
en förskolechef som uttryckte följande:  
 

”Hen talar om saker för  mig, att det här bör jag informera dig om, och så här 
gör vi!”  

 
Alltså litar förskolechefen helt och hållet på specialpedagogens bedömning och fattar 
beslut efter den.  
 
Flera informanter utrycker att relationen dem emellan bygger på att de har en tillit och 
ett förtroende för varandra. De uppger också att relationen är komplicerad på grund av 
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det täta  och nära samarbete de har,  samtidigt som förskolechefen har rollen som 
specialpedagogens chef.   
  

Vi har ju en nära relation som bygger på förtroende och tillit, men ändå ska jag vara 
hennes chef. Det där kan vara lite svårt för mig. Sen tror jag inte att min 
specialpedagog upplever det likadant som jag upplever det. För jag måste ju också 
vara professionell och bemöta henne på ett professionellt sätt i och med att jag är 
hennes chef, vilket kan göra mig lite kluven ibland. För ibland kanske man pratar lite 
mer öppet och det här lite mer vardagliga och där kan jag nog känna att jag måste 
tänka till lite över vad man säger utifrån att vara professionell. Hon är ju också min 
medarbetare precis som vilken barnskötare eller förskollärare som helst. Det är lite 
svårt i reaktionsbiten tycker jag, det måste jag nog säga. 

 
Informanten ser att det problematiska blir att de skall ha ett nära samarbete. Dock får 
inte samarbetet gå över till att de blir för nära och privat, utan att de respekterar 
varandras roller. Flera uttrycker att chefskapet och relationen mellan specialpedagog 
och förskolechef inte är helt enkelt. De säger att specialpedagogen inte får bli en 
arbetsledare utan skall fungera som ett stöd.  
  
 ”Det får inte bli så att pedagogerna använder specialpedagogen till att sätta press på 
mig så att jag ska sätta in mera resurser eller så, utan det måste jag tillsammans med 
pedagogerna själv diskutera och komma fram till.”  
 
Samma informant vänder också på resonemanget och menar på att det även kan finnas 
en risk för att förskolechefen smickrar sin specialpedagog lite extra så att denne blir mer 
likt en biträdande rektor. 
 
Slutligen nämns att för stora eller splittrade verksamhetsområden för en specialpedagog 
eller  förskolechef påverkar deras samarbete på ett negativt sätt. Det minskar 
möjligheterna för det täta samarbetet med möjlighet till avstämningar dem emellan. 
 

6.3. Komplexitet och kvalitet  
Här redovisar vi vilken komplexitet och kvalitet som enligt förskolechefer kan finnas 
med handledning. Vi har valt temarubrikerna möjligheter och hinder för att förtydliga.  
 
6.3.1 Hinder för handledning 
Ett övergripande hinder var att det är svårt att få till tid för hela arbetslag att få  
handledning. Förskolecheferna menade att pedagogerna har kvällsmöten, 
arbetslagsträffar och föreläsningar på kvällstid. Att boka in ytterligare möten som 
planerad handledning vid några tillfällen är väldigt svårt att genomföra. På dagtid är det 
ännu svårare eftersom alla pedagogerna inte kan lämna barngruppen samtidigt. Om det 
verkligen blir en akut situation där pedagogerna behöver handledning, så kan vikarie 
sättas in i barngruppen medan pedagogerna får handledning Detta är dock i längden 
ekonomiskt ohållbart. De nämnde också att specialpedagogens mån av tid spelar roll.    
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Jag skulle ju önska att specialpedagogen kanske hade mer tid för det är ju lite det, det 
handlar om mer tid för att kunna möta personal, men för att möta mer personal 
egentligen är det ju inte bara hennes tid utan det är ju också pedagogernas tid. 

 
Informanterna beskriver vikten av att specialpedagogen få mandat hos pedagogerna 
genom att bygga upp ett förtroende så att de blir mottagliga för att ha kvalificerade 
samtal och handledning. De upplever att vissa pedagoger inte vill ta till sig 
specialpedagogen på grund av att de upplever att denna kommer med kritik, alltså de tar 
det personligt. Det finns också en risk att specialpedagogen upplevs som en översittare.  
  

… det är ju väldigt viktigt att en specialpedagog inte kommer som besserwisser utan 
att den har den här respekten och att den lyssnar in, den försöker tolka pedagogerna 
innan man går igång för mycket för annars är det ju risk att den inte blir väl 
mottagen. 

 
Om pedagogerna inte upplever specialpedagogen som kompetent kan det medföra att 
specialpedagogen inte blir en kvalificerad samtalspartner. Däremot menar de att om 
specialpedagogen får pedagogernas förtroende så kan det bli väldigt bra. 
Specialpedagogens personlighet spelar en stor roll. 
  

Men också lite hur man är som människa till sitt sätt att vara för har du inte rätt 
förhållningssätt och bemötande som person så är det väldigt svårt att nå in till 
personal och föräldrar, dom måste ju känna ett förtroende. Som jag säger, det är inte 
många som jag har jobbat med, och jag har jobbat på ganska många ställen med 
många specialpedagoger, som inte riktigt har allt det som jag kanske önskar.  

 
Flera förskolechefer nämner just detta, att specialpedagogens personliga egenskaper har 
betydelse för hur hen lyckas i sin roll som kvalificerad samtalspartner eller handledare. 
Handledning har även fått brytas av förskolechef på grund av att pedagogerna inte hade 
förtroende för specialpedagogen. Det slutade med att specialpedagogen överlag 
upplevde att hon inte hade mandat och valde att byta jobb.  
 
6.3.2 Möjligheter med handledning 
En tydlig möjlighet med handledning är att de upplever att specialpedagogen kan 
tillföra nya perspektiv och lösningar. De menar att som pedagog är det lätt att bli 
”hemmablind” och bara se problemen i sin verksamhet.  
  

Specialpedagogen kommer som en utomstående som kan visa på lösningar på ett 
annat sätt och lyfta bort problematiken, lyfta det till något lösningsinriktat istället. 

 
Om man som specialpedagog lyckas få personalen mottaglig för handledning så kan de 
då se att den handlar om att hitta deras styrkor och vad man kan förbättra, då handlar 
det inte om att leta fel hos pedagogerna. Detta kan då ske genom djupare diskussioner. 
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Att man lyfter upp diskussionen till en ny nivå, man får mer kunskap och då 
använder man ju den. Ofta blir det ju så att när man får en mer djupare 
diskussion då tittar man ju på det som pedagog på ett annat sätt. Som att, jaha 
nu måste man jobba mer på det och nu måste man fundera mer på det. Så det 
tycker jag är ett jättebra sätt. 

 
En annan möjlighet de upplever med handledning är möjligheten att öka pedagogernas 
förståelse för sitt sätt att bedriva sin profession. Men att de också lär av varandra 
genom handledning.  
  

… någon gång då körde vi, alltså bokade vi upp fem handledningstillfällen, vi 
fördjupade oss. Det är klart att kör man en sån, då ser man ju ofta att det blir ett 
resultat. Sen så beror det ju på vad man vill komma åt, men att man får ju klart ökad 
förståelse och personalen får ju en typ av kompetensutveckling tycker jag . 

 
Handledning ger ju en slags delaktighet att skapa utveckling och kvalité i det inre 
arbetet, utifrån det enskilda barnets behov. Deltagande i utvecklandet av arbetssätt 
och arbetsformer, detta att skapa välfungerande arbetslag samarbete och en 
gemensam reflektion.  
 

Informanterna upprepar vid flera tillfällen att specialpedagogen besitter mer 
kunskap inom det specialpedagogiska området som de vill att pedagogerna ska ta 
del av. Om pedagogerna tar del av den kunskapen upplever de att pedagogerna får 
en kompetensutveckling.    
 

7. Analys med systemteoretiskt perspektiv på 
samtalen 
I analysen av resultatet har vi delat in resultat under begrepp som utgår från Gjems 
tolkning av systemteoretiskt perspektiv på handledning (1997).  
 
Helhet, där människor i ett socialt system förstås i relation till varandra istället för 
isolerade från varandra. Vår tolkning av resultatet är att förskolechefens syn på hur 
specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner kan påverka hur uppdraget 
utförs. Det är flera faktorer som påverkar hur specialpedagogen utför samtalet. Det är 
bl.a. styrning genom examensordning, läroplan för förskolan, hur förskolechefen tolkar 
uppdraget och hur specialpedagogen blir mottagen i verksamheten av andra pedagoger. 
Det uttrycks också att specialpedagogen måste vara tydlig mot förskolechefen hur dess 
förväntningar ser ut så att de kan ”prata samma språk”. Vår analys blir att 
specialpedagogen och förskolechefen förstår sina uppdrag i relation till styrdokument 
och varandra istället för isolerade från varandra (Gjems 1997).  
 
Förskolecheferna säger att det är viktigt att specialpedagogen har förmåga att skapa och 
bygga relationer med vårdnadshavare, pedagoger, förskolechefen och andra berörda. 
Skälet till detta är  för att kunna leda och utveckla verksamheten så att alla barn ges 
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samma förutsättningar. I ljuset av begreppet helhet ser vi att relationerna bygger på och 
påverkas av varandra.    
 
Relationer, samarbetsrutiner och samarbetsklimat präglas av hur kvalitén på relationer 
mellan medarbetare och professionsutövare ser ut, detta påverkar även målpersonerna. 
I resultatet framgår att relationen mellan förskolechef och specialpedagog är 
grundläggande för att bedriva verksamhetsutveckling. Förväntningarna på dem emellan 
måste vara tydliga och att de tillsammans hittar ett gemensamt språk som bidrar till en 
samsyn som  leder mot samma mål inom verksamheten.  Att de inte säger olika saker 
till pedagogerna eller andra parter, anses också motverkas genom samtalen. Vår analys 
stämmer väl överens med det som Gjems (1997) talar om, nämligen att samarbetsklimat 
och samarbetsrutiner kan präglas av hur kvalitén på relationerna mellan 
professionsutövare, medarbetare och målpersoner ser ut. 
 
I här och nu- tänket väljer man att intressera sig för de situationer som gäller just här 
och nu. Man tänker inte så mycket på varför något är som det är utan tänker på hur man 
kan utveckla kvalité och relationer inom den ram man arbetar. I de kvalificerade 
samtalen vill förskolechefen att specialpedagogen ska hjälpa till att hitta  möjligheter 
och inte fastna i de hinder som finns. Pedagoger som fastnat i att se hinder ska 
handledas i ett mer proaktivt arbete istället för att specialpedagogen ska göra 
”brandkårsutryckningar”, vilket till stor del präglar verksamheten just nu. 
Förskolechefen ser möjligheter i att organisera för handledning, men det har sin baksida 
i att ekonomin påverkas negativt. Förskolecheferna väljer att intressera sig för det som 
gäller här och nu och att se de möjligheter som finns till bud inom den ram man har att 
utgå ifrån (Gjems 1997). 
 
Cirkularitet  är där händelser och människor ingår i en ömsesidig påverkansprocess som 
ett element. De påverkar själva olika förhållanden samtidigt som de påverkas av vissa 
förhållanden. Gjems (1997) menar att händelser och människor själva påverkar olika 
förhållanden samtidigt som de påverkas av vissa förhållanden. Förskolecheferna menar 
att specialpedagogens personlighet spelar en betydande roll i hur hen lyckas få mandat 
att utföra handledning och kvalificerade samtal. När pedagogerna inte ger 
specialpedagogen förtroendet att handleda, skulle det kunna resultera i att 
handledningen inte ger effekt i verksamheten och för barnen. Om pedagogerna inte 
förstår syftet med handledning blir den inte heller väl mottagen, vilket i sin tur påverkar 
förhållandet för hur handledningen blir. Organisationen, dvs. hur förskolechefen kan 
organisera för att handledningssamtal ska kunna genomföras, spelar en stor roll för hur 
förutsättningarna för handledning ser ut. Att inte kunna träffa alla pedagoger samtidigt 
påverkar möjligheterna för kontinuerlig handledning, vilket förskolechefen skulle kunna 
organisera för. Möjligheten för den sortens organisering påverkas dock av en ohållbar 
ekonomisk situation i det långa loppet.  
 
Kvalitet är något som måste skapas och upprätthållas genom att utveckla relationer med 
målpersoner, kollegor samt innehållet i professionen. Specialpedagogen som 
kvalificerad samtalspartner ansågs kunna bidra till att öka pedagogernas sätt att kunna 
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bedriva  sin profession. Gjems (1997) beskriver att kvalité är något som måste skapas 
och upprätthållas genom att utveckla relationer med målpersoner, kollegor samt 
innehållet i professionen. I vår analys av resultatet ser vi att i det kvalificerade samtalet 
och i handledningssituationer genereras möjligheter till utveckling av kvalité, utveckling 
av verksamhet, arbetssätt, gemensam reflektion, samarbete samt skapande av 
fungerande arbetslag. 
 
Möten mellan olika system ses som nyttan av att möta det som står för något annat än 
det vi själva representerar, andra människor som kommer från ett annat socialt system, 
när två olika (organisations-) kulturer möts kan det framträda som präglar endera av 
dem och ge varandra konstruktiv kritik. Förskolecheferna vill att specialpedagogerna 
som kommer från ett annat system, som vi tolkar det, ska samtala med pedagogerna, 
ställa utmanande frågor och diskutera verksamheten  så att pedagogernas vilja att 
utveckla verksamheten infinner sig. Förskolecheferna ser specialpedagogen som en 
expert och rådgivare. Hen kommer ”utifrån” och kan se hur pedagogerna med hjälp av 
kvalificerade samtal och handledning kan utveckla verksamheten. I vår analys är det att 
likna med mötet mellan olika system (Gjems 1997).  
 

8. Diskussion  
I följande avsnitt analyseras vårt resultat med litteratur från bakgrund och tidigare 
forskning. Diskussionen presenteras under teman som fanns med i resultatdelen. Här 
diskuteras även metodvalet av vår studie. Slutligen diskuterar vi specialpedagogiska 
implikationer och ger förslag på vidare forskning inom ämnet.  
 

8.1 Aktörer, former och innehåll 
Här besvaras i vilka sammanhang och med vilket innehåll som  specialpedagogen är 
kvalificerad samtalspartner enligt förskolechefen.   
 
I våra intervjuer med förskolecheferna var de till en början osäkra på hur de skulle 
definiera i vilka sammanhang och med vilket innehåll specialpedagogen är kvalificerad 
samtalspartner. Ordet handledning är ett begrepp de känner till och efter en stunds 
reflektion kommer de fram till att i handledning sker  kvalificerade samtal. Vi 
bedömer att osäkerheten beror på att handledningen länge var specialpedagogens 
uppdrag enligt examensförordningen. År 2001 försvann ordet handledning ur 
examensförordningen och ersattes istället med kvalificerad samtalspartner (Göransson 
et al. 2015). En annan anledning kan vara att specialpedagogens uppdrag varken nämns 
i skollagen (SFS:2010:800) eller i Läroplan för förskolan (Lpfö-98 
rev.2010). Eventuellt kan dessa faktorer också medverka till att det kan vara svårt att 
göra en gränsdragning för när specialpedagogens kompetens är otillräcklig som 
kvalificerad samtalspartner. Von Ahlefeld Nisser (2014) menar i sin studie att det finns 
en brist och en otydlighet i specialpedagogernas uppdrag och roll, vilket vi tolkar kan 
påverka hur förskolecheferna ser på specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner.  
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Vårt resultat visar att förskolechefen trots detta har en tydlig bild av med vilka och vid 
vilka tillfällen specialpedagogen ska fungerar som kvalificerad samtalspartner. Bilden 
av med vilka, stämmer väl överens med de parter som anges i examensordningen (SFS 
2007:638). Vi ser i vårt resultat att specialpedagogen fungerar som kvalificerad 
samtalspartner i många olika samverkansformer och situationer. Von Nisser Ahlefeld 
(2009) menar att den specialpedagogiska verksamheten kräver att specialpedagoger 
fungerar som en länk mellan olika organisationer och myndigheter mellan 
vårdnadshavare och skola samt mellan olika yrkesgrupper i skolan. Hon menar att det 
krävs djup kunskap i hur en samtalssituation ska se ut för att den ska verka inbjudande 
till delaktighet mellan olika parter. 
 
Resultatet i vår studie visar att förskolecheferna anser att specialpedagogen ska arbeta 
proaktivt och med verksamhetsutveckling. I Lindqvist och Nilholms (2013) studie 
framhåller förskolecheferna organisationsutveckling som arbetsområde för 
specialpedagogerna och i en studie av Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Westo (2011) 
tyckte specialpedagogerna själva att de skulle arbeta med organisationsutveckling.  
 
De förskolechefer vi intervjuat har en förväntan och önskan om att specialpedagogen 
ska arbeta förebyggande med handledning och kvalificerade samtal. Här nämner de att 
jobba på gruppnivå och genom lärmiljöer som exempel. Resultatet visar på att 
förskolecheferna utrycker att de samtal specialpedagogen har som kvalificerad 
samtalspartner eller handledare, till största del handlar om det enskilda barnet med eller 
utan diagnos. Det innebär enligt Persson (1998)  att de ser på barnet på ett 
individinriktat och kategoriskt sätt. Bladini (2004) hänvisar till studier som tyder på att 
objektet för den specialpedagogiska verksamheten är individinriktad. Motsatt det 
Persson (1998) benämner som relationellt sätt, vilket är ett arbetssätt förskolecheferna i 
vår studie eftersträvar.  
 
Pedagogerna kan också enligt förskolecheferna be om hjälp med handledning eller 
samtal utan att förskolechef eller specialpedagog förordat det. Då gäller det också  
enskilda barn som är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna är då i akut behov av 
handledning och stöd. I de fallen anser vi att förskolechefens intentioner när det gäller 
att få  specialpedagogen att arbeta förebyggande, misslyckats. Resultatet visar alltså att 
både kategoriskt och relationellt perspektiv existerar i verksamheten och att det finns en 
strävan efter att arbeta mer relationellt.   
  
Vi ser specialpedagogen som en förlängd arm ut i verksamheten. Det är därför viktigt 
att deras roll är tydlig när det gäller t.ex. handledning  Förskolecheferna ger exempel på 
tillfällen där de anser att specialpedagogen inte bör handleda vilket är inom områden där 
hen inte har kompetens. De områdena stämmer väl överens med vad Normell (2002) 
anger. Hon uppger att inrotade personalkonflikter och uppenbara ledningsfrågor bör 
behandlas av de som har kompetenser inom det området. Hon menar att handledaren 
annars riskerar att förlora sitt mandat att handleda, vilket vi berör vidare under hinder 
för handledning.	  
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8.2 Relationen 
Här besvaras hur förskolechefen ser på specialpedagogen som resurs för verksamhetens 
utveckling. I resultatet lyfter förskolecheferna vikten av specialpedagogens och 
förskolechefens relation till varandra.  
 
En svårighet som förskolecheferna uppger är att relationen med specialpedagogen blir 
komplex, eftersom de både ska var deras chef och samarbetspartner. Relationen måste 
bygga på förtroende och tillit samtidigt som en distans måste finnas.  Von Ahlefeld 
Nissers (2009) studie visar att relationen mellan rektor och specialpedagog spelar en 
avgörande roll vad gäller möjligheten för specialpedagogen att bevaka marginaliserade 
gruppers intressen samt att iscensätta förståelseorienterade samtal. Hon menar att det 
finns motsättningar mellan specialpedagogens närhet och distans till verksamheten. Vad 
gäller närhet åsyftas risken att åtgärder skapas som är mer till nytta för pedagogerna än 
barnet i behov av stöd. Motsatt kan distansen skapa fler möjligheter till lösningar som 
utmanar.  
 
I resultatet ser vi att förskolecheferna var intresserade av att hitta balans i relationen till 
pedagogerna. Förskolecheferna menade att pedagogerna kan ”sätta press” på 
specialpedagogen för att ordna så att det t.ex. blir mer resurser i barngruppen. Det fanns 
också en risk att specialpedagogen ”smickras” av sin förskolechef så att hen istället 
hamnar i rollen som biträdande rektor. .Vårt resultat visar på att förskolecheferna har ett 
tätt och nära samarbete med sin specialpedagog, vilket von Ahlefeld Nisser (2009) 
menar har betydelse för att pedagogerna ska samtala om den pedagogiska 
verksamheten. För att relationen ska fungera mellan förskolechef och specialpedagog 
samt mellan specialpedagog och pedagoger ser vi i resultatet att det är viktigt att det 
råder samsyn på respektive roller och uppdrag. Det är viktigt att tillsammans diskutera 
vad man ska hålla fokus mot och driva för att utveckla verksamheten. 	  
 
Relationen mellan specialpedagog och förskolechef hänger också samman med 
ledarskapet i förskolan. Ledarskapet har en viktig roll när en verksamhet vill ha en god 
utveckling och kvalité (Styf 2012).  I vår text har vi tidigare kort diskuterat olika former 
av ledarskap och vi kan i våra resultat se att förskolechefernas ledarskap liknar det 
samproducerade ledarskapet, som enligt Ludvigsson (2009)  innebär att 
förskolecheferna och specialpedagogerna möts i förhandlingsprocessers där de samtalar, 
reflekterar och försöker hitta lösningar. Dessa samtal ligger sedan till grund för hur 
förskolechefens beslut för hur den pedagogiska verksamheten bedrivs och hur 
resurserna fördelas. Resultatet visar även på att förskolechefernas ledarskap har inslag 
av det distribuerade ledarskapet, som innebär att ledarskapet delas upp i ansvarsbitar 
till olika parter inom organisationen (Harris 2008). Vår analys är att de personerna 
delvis kan vara specialpedagogerna. Kompetensutveckling inom det specialpedagogiska 
området och samarbete med olika parter som berör stöd i arbetet med barn och 
barngrupp, är exempel på områden som vi anser att förskolecheferna delegerar vidare 
till sin specialpedagog. Resultatet visar alltså att vissa förskolechefer låter sin 
specialpedagog ta ansvar för områden de själva saknar kompetens i och litar på att 
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specialpedagogen genomför detta. Detta till skillnad från det transformativa ledarskapet 
där ledaren själv är den som har direkt kontakt med sina medarbetare för att inspirera 
och motivera dem (Ludvigsson 2009). Vår slutsats är att ledarskapet som förskolechefen 
bedriver påverkar specialpedagogens uppdrag som kvalificerad samtalspartner. Det 
fanns förskolechefer som såg komplexitet med att vara ledare för specialpedagogen som 
de också hade ett tätt samarbete med. Möjligen är det inte unikt för ledare inom även 
andra verksamheter än förskolan.  
 
8.3 Komplexitet och kvalitet         
Finns det komplexitet och kvalitet med specialpedagogens roll som kvalificerad 
samtalspartner? För att handledning ska kunna genomföras och ge resultat krävs vissa 
förutsättningar som vi kommer att beröra i följande avsnitt. Vi berör även hinder som 
förskolecheferna upplever med handledning.  
 
Något som vi ser i resultatet och som Sahlin (2005) lyfter är bristen på tid för 
handledning. I förskolan är det svårt att arrangera tid då alla pedagoger kan mötas 
samtidigt, vilket blir ett hinder för kontinuerlig handledning. Förskolecheferna beskriver 
att man vill arbeta proaktivt och förebygga så att det inte blir ”brandkårsutryckningar” 
för specialpedagogen. Dessa ”brandkårsutryckningarna" anser vi kan vara en förklaring 
till att specialpedagogen fungerar som kvalificerad samtalspartner ur ett kategoriskt 
perspektiv (Persson 1998). 
 
Emanuelsson m.fl. (2001) beskriver att om man ska lyckas att jobba ur ett relationellt 
perspektiv, behöver involverade personer ha mycket tid för att ha möjlighet att planera 
långsiktiga arbetsstrategier där man kan hitta lösningar som passar barngruppen. I vårt 
resultat är de involverade är  förskolechefen, specialpedagogen och pedagoger. Även 
Lendahls Rosendahls & Rönnerman (2005) ser på handledningen under längre tid som 
en möjlighet för deltagarna att själva komma fram till lösningen på de problem som 
diskuteras.  	  
 
Förskolecheferna uppger att förutom för lite tid med arbetslagen, hindras 
specialpedagogen av att de tilldelas för stora verksamhetsområden. Enligt 
Skolinspektionens rapport (2012) uppges att förskolechefens ansvar är att se till att det 
finns former, tid och strukturer för att bedriva ett kvalitativt bra arbete med barnen. Vi 
tolkar dock att förutsättningarna för hur förskolechefens uppdrag kan utföras, påverkas 
av hur den övergripande organisationen och ekonomin ser ut. Att den långsiktiga 
planeringen av arbetet hindrades av ekonomin stöds av Göransson et al. (2015).	  
 
I resultatet tolkar vi att specialpedagoger inte alltid lyckas få mandat, men att orsakerna 
till det kunde enligt förskolecheferna variera. Anledningarna kan vara att 
specialpedagogen inte får pedagogernas förtroende och att de då inte blir mottagliga för 
handledning. En del tog exempel på att specialpedagogen kunde uppfattas av 
pedagogerna som en översittare som enbart ger kritik. En annan anledning 
informanterna uppgav är att specialpedagogerna inte har den kompetens som både 
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förskolechef och pedagoger efterfrågar.	   Mandat  kan i viss mån påverkas av hur 
förskolechefen presenterar specialpedagogens uppdrag och arbete, enligt 
förskolecheferna själva. Det genomgående i resultatet är ändå att personliga egenskaper 
avgör hur väl specialpedagogen blir mottagen, enligt informanterna. Specialpedagogen 
måste även inneha rätt förhållningssätt och bemötande. Normell (2002) anger tre 
förutsättningar för professionellt förhållningsätt. Vår analys är att de förutsättningarna 
till stor del hänger samman med förmågan att få mandat och lyckas i sin roll som 
specialpedagog. Hennes tre begrepp är personlig mognad, trygg yrkesidentitet och 
intresse för uppgiften.  	  
 
Av vårt resultat framgår att förskolechefen och specialpedagogen, har en god 
kommunikation kring vilka insatser som kan komma att behövas genom t.ex. 
handledning och kvalificerade samtal.  Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2005) anser 
att det är viktigt att skolledaren skaffar sig en bild av vad handledning kan innebära 
samt att det är viktigt att kommunikationen mellan ledare och arbetslag fungerar. En 
handledning som upplevs som något ”skolledaren bestämt” kan skapa osäkerhet både 
från handledaren och arbetslag, vilket inger olika förväntningar kring vad och varför 
något ska ske.  
	  

Resultatet visar att förskolecheferna ser kvalitéer med handledningen så som reflektion 
och som bidrar till nya perspektiv, vilket bidrar till att hitta lösningar på problem i 
verksamheten. Handledning kan vara ett sätt att ge pedagoger stöd som kan leda till att 
deltagarna förstår, reflekterar, hanterar och finner lösningar på förändringar i deras 
arbete (Bladini 2004; Normell 2002; Sahlin 2005). En annan möjlighet förskolecheferna 
upplever med handledning, är möjligheten att öka pedagogernas förståelse för sitt sätt 
att bedriva sin profession. Det kan man se i ljuset av det Normell (2002) talar om. Hon 
menar att handledning kan vara ett sätt att ge gruppdeltagarna ett stöd när det gäller att 
upprätthålla ett förhållningssätt som är professionellt. 	  
 
Precis som förskolecheferna i vår studie, uttrycker Hammarström-Lewenhagen och 
Ekström (1999) att handledning kan ses som en pedagogisk metod för olika slags 
kompetensutveckling. Vår analys är att förskolecheferna överlag har en bristsyn på 
pedagogerna. Den innebär att pedagogerna  behöver lära mer och saknar kunskap inom 
det specialpedagogiska området. Studier har dock visat att det mest välutbildade 
arbetslaget var det som diskuterade förhållandet mellan arbetslaget och barnet 
(Johannessen 1990). De såg det som en bidragande orsak till de beskrivna svårigheterna 
barnet hade. Vår analys blir att pedagogernas kompetens är väl så viktig och påverkar 
också hur samtal och handledning sker i ett cirkulärt tänkande. Detta styrks av Bladini 
(2004) som menar att de villkor verksamheten har gällande kompetens, 
personalsituation och arbetsledning påverkar på vilket sätt specialpedagogerna använder 
handledning. Hon menar också att pedagogerna behöver rimliga förutsättningar och 
utbildning för sitt arbete. 
 
Enligt systemteorin är delarna i ett system beroende av varandra och en övergripande 
förändring i ett system, eller i vårt fall en organisation, påverkar hela systemet. Vår 
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utgångspunkt var från början att vi trodde att förskolechefens syn på det kvalificerade 
samtalet med dess innehåll samt i vilka sammanhang de genomfördes, skulle påverka 
hur specialpedagogens uppdrag såg ut. Vi antog också att relationen förskolechefen har 
till specialpedagogen, kunde påverka hens förverkligande av uppdraget kvalificerad 
samtalspartner. 
 
Efter vår resultatsammanfattning kan vi se att förskolecheferna har en större insikt än 
vad vi förutspått och att formuleringsarenan innehåller ett relationellt förhållningssätt 
till specialpedagogens uppdrag som kvalificerad samtalspartner. Ett proaktivt arbete 
finns hela tiden med i tankarna kring handledningens syfte. Däremot finns det på 
realiseringsarenan,  organisatoriska hinder, som gör att  det proaktiva arbetet försvåras. 
Detta kan man också se i ljuset av Von Ahlefeld Nissers (2009) studie som visar att 
specialpedagog som har en förskolechef som chef, lätt ”äts upp” av det egna området. 
Då blir risken att man inte hinner skapa samtal på flera olika nivåer som individ- grupp- 
och organisationsnivå, vilket är en förutsättning för verksamhetsutveckling.  
 
8.4 Specialpedagogiska implikationer  
Förskolechef kan med föreliggande studie som grund tänka på hur förväntningar på 
specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner ser ut. Stämmer den överens med hur 
förvaltningsledning, förskolechef och framförallt specialpedagog förväntar sig att den 
ska fungera. I vår studie kan man se att relationer och samarbete påverkar 
verksamhetsutvecklingen. När det råder brist på förskollärare i förskolan är frågan är 
om pedagogerna har rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete, trots goda intentioner 
med handledning och kvalificerade samtal, med specialpedagog. 
 
När det gäller att iscensätta förändringsarbete i ett större sammanhang, bör de som 
organiserar den specialpedagogiska verksamheten diskutera vad syftet med 
specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner är. En specialpedagog som ska 
fungera som brandman och ”rycka ut” när det brinner,  hinner inte arbeta förebyggande 
genom handledning och kvalificerade samtal.  
 
 8.5 Metoddiskussion 
När det gäller att få tag i respondenter till vår studie var det inga svårigheter. Ur det 
perspektivet hade det varit möjligt att genomföra fler intervjuer. Däremot anser vi att det 
tidsmässigt har varit tillräckligt material att bearbeta för att kunna genomföra studien.  
 
Trots att vi intervjuade förskolechefer från tre olika kommuner skiljde sig svaren inte 
nämnvärt åt. Det hade varit intressant, om möjligheten hade funnits, att intervjua inom 
ett ännu större spridningsområde. Fangen & Sellberg (2011) beskriver även  
fokusgrupper som en metod att använda sig av vid datainsamling. Här uppmuntrar de 
till att fokusgruppen är så homogen som möjligt, för att de troligen blir mer benägna att 
lyfta fram sina tankar och ett utbyte av idéer sker. Fokusgrupp skulle därmed kunna 
vara aktuellt i vår studie men praktiskt ogenomförbart, då vi valt att intervjua 
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förskolechefer från flera olika kommuner. Vårt val att intervju som metod har gett oss 
möjligheter att få mer fördjupade svar. Eftersom vi båda var delaktiga kunde den ena 
vara ledande i intervjun och den andra reflektera och komma med fördjupande frågor, 
när så krävdes.   

När det gäller giltighet och validitet upplever vi att förskolecheferna har besvarat 
frågorna så att vi kunnat presentera ett resultat utifrån våra frågeställningar. Det är svårt 
att avgöra om resultatet hade sett annorlunda ut om vi använt någon annan metod.  

Tillförlitlighet i studien handlar om huruvida intervjupersonerna förändrade sina svar 
under intervjun och om de hade gett andra svar till någon annan som intervjuade. 
Eftersom det var specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner som 
undersöktes, kan möjligen svaren anpassats efter oss som intervjuare. 

Vi har antagit att svaren vi fick i intervjuerna blev mer utvidgade, eftersom vi skickade 
ut frågorna i förväg. Hade förskolecheferna varit helt oförberedda på intervjufrågorna 
hade svaren möjligen skiljt sig åt.  

Enligt kritiken som förs mot den kvalitativa forskningsmetoden är resultat med så få 
informanter svåra att generalisera. Vårt resultat måste därför generaliseras mot teori. Vi 
valde att använda oss av systemteorin för att tolka vårt resultat. Enligt Ahlberg (2007) 
har det blivit vanligt att man utnyttjar flera teorier i en studie vilket vi också ser att vi 
kunde gjort.  

8.6 Vidare forskning  
För att komplettera med ytterligare perspektiv på specialpedagogens roll som 
kvalificerad samtalspartner, skulle det vara intressant att intervjua pedagogerna och 
specialpedagogerna om deras perspektiv på ämnet.  
  
Förskolecheferna pratar om att specialpedagogens personlighet spelar stor roll, då det 
gäller lyckas med sitt uppdrag som kvalificerad samtalspartner och handledare. Det 
skulle vara intressant att studera på vilket sätt personligheten spelar roll. Framförallt vad 
det är i personligheten som gör att specialpedagogen lyckas. 
 
En annan forskningsfråga som också blev intressant genom vår studie är, om och i så 
fall hur, specialpedagogens uppdrag skiljer sig åt beroende på om den är anställd 
centralt eller direkt i verksamheten. Ytterligare forskningsfrågor kan beröra hur den 
specialpedagogiska verksamheten bedrivs och då utifrån att det inte finns tydliga 
styrningsdirektiv.  
 
I forskning och i vårt resultat talas om att arbeta med specialpedagogik ur ett relationellt 
perspektiv. Trots det finns det kategoriska synsättet kvar på verksamhetsfältet. En 
vidare forskningsfråga kan vara att undersöka vad som sker mellan formuleringsarenan 
och realiseringsarenan när det gäller de olika perspektivens förverkligande. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide till förskolechefer   
  
	  	   
Hur länge har du arbetat som förskolechef?     
När och var utbildade du dig?    
Hur är den specialpedagogiska verksamheten organiserad på din förskola?   
I specialpedagogers examensordning står det att de ska ”visa fördjupad förmåga att vara 
en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar 
och andra berörda..”    
	  	   

1. I vilka sammanhang kan du se att specialpedagogen fungerar som kvalificerad 
samtalspartner?  	  

 
2. Vad kan en specialpedagog bidra med som kvalificerad samtalspartner när det 

gäller handledning eller andra situationer?  	  
 

3. Vad kan en specialpedagog ta ansvar för som kvalificerad samtalspartner, dvs. 
hur djupt kan den gå, vilka områden kan en specialpedagog beröra?  	  

 
4. Berätta om relationen mellan specialpedagog och förskolechef utifrån 

specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner.   	  
 

5. Hur ser du på din roll som ledare att kunna påverka och ge förutsättningar så att 
samtal och handledning sker?  	  

 
6. Vilka organisatoriska möjligheter respektive hinder kan du se som kan påverka 

dessa samtal?  	  
 
7. I Skollag och läroplan för förskolan redogörs inte för vad en                

specialpedagog ska göra eller dess uppdrag, likt den gör för                  
förskolechefer, förskollärare och arbetslaget på en förskola. Vad tror du att det 
kan bero på, hur uppfattar du det? 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Missivbrev  
 

Hej!    Datum: April 2016 

Vi är två blivande specialpedagoger som heter Malin Claesson och Marie Nilsson och 
läser sista delen på specialpedagogprogrammet via Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har 
redan haft kontakt via telefon då du meddelande att du var intresserad av att delta i vår 
studie. I detta brev följer lite mer information kring upplägget av vår studie.  

Vi kommer att intervjua olika verksamma förskolechefer om deras syn på vad 
specialpedagogens uppdrag som kvalificerad samtalspartner innebär, vilket är syftet 
med vår studie.  
 

Upplägget på intervjuerna innebär att du som informant blir intervjuad av en av oss. 
Samtalet beräknas ta cirka 30 minuter och vi kommer att spela in samtalet. Det 
inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att 
avidentifieras. Din medverkan i vår forskningsstudie är helt frivillig och du kan välja att 
avbryta om något inte känns ok. Plats och tid för intervjun bestämmer vi tillsammans.  
Vi uppskattar verkligen att du har tid och lust att medverka i vår studie, då vi ser ditt 
kunnande och din erfarenhet som viktig. När detta examensarbete är färdigställt och 
godkänt kommer det att läggas ut på www.diva.se.  

Om något i detta brev är oklart eller om andra frågor finns så hör gärna av dig till oss 
eller vår handledare via telefon eller mail. 

Tack på förhand!  

Malin Claesson tel:070-247 43 06, mail: mc222it@student.lnu.se 

Marie Nilsson tel:070-457 76 77 mail: mn222tt@student.lnu.se  

Handledare: Leif Nilsson leif.nilsson@lnu.se  

 

Med vänliga hälsningar Malin och Marie  

 


