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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen var att få en ökad förståelse av pedagogernas arbete inom förskola med 
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Frågeställningar var: Vilka ramar gäller för 
arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur arbetar pedagogerna med barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder – finns skillnader i arbetet beroende av genus? Hur arbetar 
arbetslaget med barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur arbetar arbetslaget med föräldrar 
till barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Finns hinder i arbetet med barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder och vilka är i så fall dessa? Metodisk ansats har varit kvalitativ och 
data har hämtats genom kvalitativa intervjuer med fem pedagoger vid tre olika förskolor i olika 
kommuner. Resultaten visar att förutsättningarna, kommunens ramar är likvärdiga för arbetslagen. 
Det visar sig också att pedagogerna ofta inte vet om och i så fall vilken funktionsnedsättning ett barn 
har eftersom symtomen kan vara svåra att identifiera. Diagnos ställs sällan under förskoletiden och 
pedagogerna får hantera sitt ansvar utifrån bästa förmåga. En stor roll i arbetet spelar föräldrarnas 
inställning till barnets funktionsnedsättning. Arbetslagen arbetar lite olika men några skillnader i 
arbetet med dessa barn som följd av kön framkommer inte. 
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Inledning 
 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utgör ett samlingsnamn för svårigheter som beror på 
hur hjärnan arbetar och som samlat tar sig i uttryck i till exempel i uppmärksamhetsstörningar, och 
problem med impulskontroll, svårigheter i samspel med andra människor, minnes- och 
inlärningssvårigheter, motorik samt svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift. Däremot är inte 
intelligensen nedsatt (Riksförbundet Attention, Faktablad om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, 2012) 

Ungefär tre till fem procent av alla skolbarn i världen faller in under neuropsykiatriska 
funktionshinder (Kinge, sid 108-110). Litteraturen visar vilka barn som tillhör NPF och också hur de 
definieras ser olika ut mellan olika länder. Under senare år har Cristopher Gillberg introducerat 
termen ECCENCE (Early Symptomatic Syndroms Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) 
vilket motsvarar hans svenskspråkiga begrepp Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (Gillberg 
2011) 

Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder,) DAMP (Dysfunction in Attention, Motor Control and Perception), ADD (Attention Deficit 
Disorder), AS (Asperger syndrom), TS (Touretts syndrom).  Ibland räknas också OCD (Obsessive 
Compulsive Disorder) el. Tvångssyndrom hit. I litteraturgenomgången berör jag dessa 
funktionsnedsättningar närmare. 

NPF märks ofta i barndomen och ofta finns det familjemedlemmar eller andra släktingar med aktuell 
funktionsnedsättning. Många barn med NPF visar sig vara överaktiva och hamnar i konflikt med 
andra barn samtidigt som andra barn kan vara påtagligt passiva. (Riksförbundet Attention, faktablad 
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 2012) 

Att barn redan i förskoleåldern kan uppvisa tecken på NPF innebär att förskolan spelar en viktig roll 
för dessa barns utveckling och lärande. Skollagen tydliggör barns rätt till utveckling och lärande och 
kommunerna har skyldighet att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov. De barn som 
behöver ha anpassat stöd har rätt att få det. (Skollag SFS 2010:800)  

 
Styrdokument kopplade till förskolan visar också på förskolans ansvar för barn i behov av särskilt 
stöd? De säger: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 

hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö 98, rev.2010,s.4) 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon an-
hörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Lpfö 98, 
rev.2010, s.4) 

Utifrån detta måste pedagoger arbeta för att uppfylla kraven från Lpfö 98, rev.2010, men också se till 
att arbeta för att alla barn som är i särskilt behov av stöd ska få stöd i deras utveckling. Det är viktigt 
att uppmärksamma dessa barn i behov av särskilt stöd med inriktning mot neuropsykiatriska 
funktionshinder. För barn med dessa funktionshinder ligger nära mig som både pedagog men också 
på privat plan. Det som gör detta intressant för förskolläraryrket är att barn är olika och alla barn ger 
uttryck på olika sätt med dessa funktionshinder. Via utbildningen som jag har gått nu i 3½ år har jag 
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blivit allt mer intresserad av arbete med dessa barn, men ute i verkligheten har jag inte fått uppleva 
exakt hur pedagogerna arbetar med barn som har dessa diagnoser och det har fått mig att vilja skriva 
detta arbete. 

Följande citat poängterar också förskolans skyldigheter gentemot dessa barn. 

Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet för 
barn i åldrarna 1-5 år och förskoleklass för 6-åringarna. Enligt samma lag ska barn i 
behov av särskilt stöd för sin utveckling beredas plats i förskola om inte deras 
behov tillgodoses på annat sätt. (Björck-Åkesson, Specialpedagogik i förskolan, 
s.18) 

Skollagen 8:e kap. 9 § säger att:  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
skall anvisas plats i förskolan eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant 
stöd tillgodoses på något annat sätt.  

Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som 
behöver anvisats plats enligt första stycket.  

Kommunen skall verka för att barnen utnyttjar den anvisande platsen och 
informera föräldrarna om verksamheten och syfte till denna. 

 

Syfte 

Mitt syfte handlar om att få en djupare förståelse för pedagogers arbete med barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder och få kunskap om det finns skillnader beroende på genus. 

Forskningsfrågor 

- Vilka ramar gäller för arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionshinder  
- Hur arbetar pedagogerna med barn med neuropsykiatriska funktionshinder – finns det 

skillnader i arbetet beroende på genus? 
- Hur arbetar pedagogerna i arbetslaget med föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder? 
- Finns det hinder i arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionshinder? 
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Litteraturgenomgång 
 

I mitt sökande efter litteratur i anslutning till mitt arbete, sökte jag via Universitetsbibliotekets 
kataloger och Googles scholars sida där studenters uppsatser samt, artiklar och avhandlingar finns 
tillgängliga. De områden jag särskilt fokuserade i min sökning var: 

 Forskning kring barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

 Forskning kring skillnader mellan barn med neuropsykiatriska funktionshinder beroende på 
genus 

 Forskning kring samarbete mellan förskola – hem och barn i behov av särskilt stöd  

 Forskning kringförskollärares arbete med barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

I samband med litteratursökningen har jag använt mig av kategorier inom UB:s hemsida där jag hittat 
en del annan värdefull litteratur via olika sökord och ämnesord som t.ex. ADHD, Damp, Autism, 
pedagogers arbete med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och pedagogers arbete utifrån 
genusperspektiv med dessa barn. 

Utifrån de sökningar jag gjorde och den litteratur jag hittade har jag delat in litteraturgenomgången i 
tre delar under rubrikerna: barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogers 
arbete med dessa barn samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och genus. Jag är medveten 
om att inga av syftes frågor kräver litteratur kring olika funktionshinder men menar att 
helhetsförståelsen för pedagogers arbete fördjupas om jag beskriver dem. 

 

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskolan 
 

I inledningen konstaterades att ett antal närbesläktade funktionshinder samlas under beteckningen 
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De som jag också i inledningen berör och som 
vanligtvis beskrivs som tillhörande denna grupp är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 
DAMP (Dysfunction in Attention, Motor Control and Perception), ADD (Attention Deficit Disorder), 
MBD (Minimal Brain Dysfunction), OCD (Obsessive Compulsive Disorder) el. Tvångssyndrom, AS 
(Asperger syndrom), TS (Touretts syndrom) (Kinge 2009). Jag beskriver kort av de vanligaste av dessa. 

Gerland (2009) pekar på att barn oftast får diagnosen ADHD efter sin förskoletid. Det finns också 
enligt Gerland trekaraktäristiska typer av ADHD. Dels handlar det om barn som har de tre 
symtomområdena såsom: uppmärksamhetsproblem, impulsivitet, överaktivet. Den andra gruppen är 
barn som främst har uppmärksamhetsproblem och den sista gruppen är de barn som främst har 
problem med hyperaktivitet och impulsivitet (Gerland 2009). Andra typiska problem är kopplande till 
humörsvängningar, utbrott, aggressivitet och brister i samarbets- och organisationsförmåga (Gerland 
2009).  Inom befolkningen uppskattas det att 3-5% har ADHD. 

Inom norden används även begreppet DAMP, som en undergrupp till ADHD. (Nadeau, K G, Littman, E 
B, Quinn, P O. 2002). DAMP är en kombination av problem med uppmärksamhet/aktivitetskontroll 
och motorik/perceptionssvårigheter. 
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I Autismspektrat ingår tre diagnoser, autistiskt syndrom, Asperger syndrom och autismliknade 
tillstånd (Gerland, 2009). Av dessa tre diagnoser har dem en del gemensamt som berörts tidigare, 
socialt samspel och kommunikation. 

Autistiskt syndrom upptäcks för det mesta i förskoleåldern, det kan vara att barnet redan har 
symtomen innan förskolan men också kan det vara som så att det upptäcks under de första åren på 
förskolan.  

Asperger syndrom och autismliknade tillstånd visar sig inte lika tydligt som autistiskt syndrom. 
Syndromen börjar visa sig hos barnen med Asperger när ”normala” barn har kommit längre i 
utvecklingen, vilket ofta blir tydligt i 4års ålder men också när barnen är 5-6 år (Gerland, 2009). Tidiga 
symtom för Asperger kan vara sömnsvårigheter, envishet, passivitet, nedsatt uppmärksamhet, 
avvikande utveckling av rösten, talet eller språket (Kinge, sid 108-111).   

Touretts syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande 
reflexliknande rörelser och läten som kallas tics. Det är delvis ärftligt och ofta kombinerat med andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt att symtomen på till exempel ADHD visar sig 
först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression. (Riksförbundet Attention, 
faktablad om Touretts syndrom, 2012). 

De flesta av dessa barn har som framgår ovan uppmärksamhets, koncentrations, och hyperaktivitets 
problem. Samtidigt finns stora variationer mellan olika barn både vad gäller vilka problem som 
förekommer och också i vilken omfattning. En annan typisk svaghet hos dessa barn är i brister i 
socialt samspel både vad gäller kontakter med barn och vuxna. Det kan alltså finnas trots, rigiditet, 
asociala drag, kommunikations- och samarbetssvårigheter i mötet med dessa barn. 

Kinge (2009) säger att barn med NPF kan väcka många motstridiga känslor hos omgivningen. De kan 
göra oss förvirrade eftersom de ofta är intelligenta och har ett bra språk och stora kunskaper, 
samtidigt som de gör så många tokiga saker. Barnen kan exempelvis i strukturerade miljöer vara 
duktiga och komma med de rätta svaren medan de i andra miljöer kan vara svåra att ha att göra 
med. Barnen kan komma att framstå som två olika personer utifrån hur de agerar i olika situationer. 

Att ställa en diagnos ska enligt Kinge (2009) inte vara den enkla utvägen för pedagoger. Hon menar 
att barnet är densamma som innan en diagnos. Att ställa en diagnos kan medföra extra resurser och 
därmed underlätta för arbetet i förskolan samtidigt som det inte behöver vara det optimala ur andra 
synvinklar. Därför är det berättigat att se med kritisk blick på motiven till och betydelsen av 
diagnostisering. Det är viktigt att ställa frågan: Vad betyder det för professionella lärare om barnen 
har en diagnos eller inte? Vilken skillnad innebär det för pedagogers inställning och handlingar om 
barnen har fått en diagnos? (Kinge 2009). För barnet och för föräldrarna kan det bli både en lättnad 
men också en hel del att arbeta med när barnet fått diagnosen. 

Det har under många år pågått en diskussion kring huruvida diagnos hos barn har varit bra eller 
dåligt. Vissa har menat att diagnostisering innehaft en central plats när det gäller förutsättningar för 
positiv utveckling för barnet. Idag vet vi emellertid att en medicinsk diagnos kan betraktas som en 
bakgrundsfaktor som bara delvis kan förklara svårigheter i utveckling och lärande (Björck-Åkesson, E, 
2009, sid 22-23,27). Diagnoser används som ett instrument för att bedöma barns behov av stöd och 
blir en inträdesbiljett till resurser för både barnet och för de som finns i barnets vardagsomgivning 
(Björck-Åkesson, 2009). Björck-Åkesson reflekterar också kring att om man bara utgår från 
diagnoserna riskerar man att skapa andra problem som isolering etc. Det finns alltså både för- och 
nackdelar med diagnos. På grund av att de olika symtomen vid olika funktionsnedsättningar kan vara 
överlappande och obestämda kan vissa barn få en diagnos som kanske egentligen kunde ha varit en 
annan. 
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Emile Kinge beskriver att diagnostiska kriterier för diagnosen ADHD hämtas oftast från DSM-IV 
(Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder). Av nio kriterier inom kategorin bristande 
uppmärksamhet ska sex eller flera symtom ha existerat under i minst 6 månader i en omfattning som 
avviker från det normala. Asperger syndrom el. Touretts syndrom kan uppträda enskilt eller 
tillsammans med t.ex. ADHD.  

Ungefär 3-5% el. 3-7% av alla skolbarn i världen lider av neuropsykiatriska tillstånd som t.ex. ADHD 
(Kinge, sid 108-110). I Sverige uppskattar man att 3-7% av alla skolbarn har ADHD (Socialstyrelsen 
2004). 

I linje med resonemanget ovan visar Socialstyrelsen på tre fördelar med att inte ha definierat 
begreppet barn i behov av särskilt stöd, där den första är att barn inte stämplas, något i sin tur leder 
till risk för mobbning. Den andra är att det är lättare att uppmärksamma olika typer av åtgärder som 
inriktas på barn och personal samt den tredje fördelen är att det ger större förändrings- och 
utvecklingsmöjligheter.  

 ADHD som diagnos kännetecknas av utvecklingsmässiga avvikelser när det gäller uppmärksamhet, 
hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa uppstår ofta tidigt under barndomen, är relativt kroniska till sin 
karaktär och kan inte naturligt förklaras på basis av grova neurologiska, sensoriska, språkliga eller 
motoriska brister, mental retardation eller allvarlig emotionell störning. Problemen hänger vanligen 
samman med bristande förmåga att kontrollera det egna beteendet med hjälp av regler och att 
uppvisa uthållighet vid utförandet av arbetsuppgifter (Kinge, sid 108).  

Dock kan det vara som så att barnet bara kan ta sig samman i korta perioder som t.ex. vid läkarbesök, 
observationer och annat liknande. Dock kostar barnet en hel del energi, barnets problem visar sig 
under vardagen och under dagliga rutiner, problemen kan utspela sig så att barnen blir trötta och 
genom det blir den också hyperaktiva men också impulsiva i sitt handlande. Under de dagliga 
rutinerna blir det svårt för barnen att hänga med och orkar inte vara med. Kinge menar att den 
biologiska förklaringen till detta beskrivs som en ”ojämn signalöverföring i hjärnan” så att budskapen 
inte kan överföras från en hjärncell till en annan med normal regelbundenhet. Tillståndet kan 
förklaras med ”dysfunktion i områden som är viktiga för styrningen och tolkningen av känslor” och 
kan sägas vara en hjärndysfunktion med kemisk obalans i hjärnans signalämnen (Kinge, sid 108-110). 

Pedagogers arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 

förskolan 

Den pedagogiska verksamheten ska utgå från varje enskild individ och ha en helhetssyn på 
barnen. Verksamheten ska utgå från barngruppens behov och förutsättningar, deras intresse och lust 
till att lära. Att stimulera och motivera barn till utveckling och lärande är en viktig del 
i pedagogens uppgift. Detta gäller även barn med NPF och det visar sig också att det vanliga är att 
dessa barn visar symtom redan i förskoleåldern samtidigt som det inte är vanligt att de får en diagnos 
redan i förskoleåldern. Pedagoger i förskolan får därför ofta arbeta i ovisshet på så sätt att de erfar 
att barnet har problem men kan inte alltid veta vad det är.  

Sandberg och Norling (2009) skriver att pedagogerna identifierar en del barn för att få särskilt stöd 
främst i form av personella resurser. Dessa barn är exempelvis barn med Downs syndrom, astmatiska 
barn eller barn med psykosociala problem. Barn som har neuropsykiatriska funktionshinder 
identifieras däremot inte av förskolepersonalen för att få särskilt stöd. Snarare brukar föräldrarna 
och personalen tala om försenad utveckling. 

Kinge (2009) skriver att det är lätt att bara titta på syndromens yttringar, de yttre konkreta 
handlingarna och barnets sätt att vara. Hon menar att pedagoger ofta reagerar med tillrättvisningar, 
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gränssättningar osv. utan att förstå varför barnet gör som det gör och att barnet gör så gått det kan 
just då. Barnen behöver mindre tillrättavisningar och mer lugnande vägledningar och att vara lugn. 

Pedagoger får använda sin professionella kompetens för att hantera barn i behov av särskilt stöd. 
Samtidigt finns en del metoder och program som är särskilt utvecklande för barn med NPF. Barn med 
autism får exempelvis egna träningsprogram, det vill säga att pedagogerna utformar en metod för att 
barnen ska få träna språket och motoriken el. att pedagogerna tar till sig av metoder som redan finns 
för barn med autism. 

Barn i behov av särskilt stöd får extra mycket uppmärksamhet i både förskola och skola av den 
anledningen att barnet behöver det men också att det kräver mer uppmärksamhet av personalen än 
vad andra barn gör. 

Tydligen finns det ingen generell metod som kan tillämpas för alla barn som är i behov av särskilt 
stöd. Därför måste den enskildes sociala samspel och faktorer i omgivningen studeras för att hitta 
barnets styrkor och svagheter. Efter det är det nödvändigt att göra någon slags plan för vad barnet 
behöver för stöd och vad för slags metod som kan tillämpas för barnets behov. 

Att ställa en diagnos ska enligt Kinge (2009) inte vara den enkla utvägen för pedagoger. Hon menar 
att barnet är densamma som innan en diagnos. Att ställa en diagnos kan medföra resurser och 
därmed underlätta för arbetet i förskolan samtidigt som det inte behöver vara det optimala ur andra 
synvinklar. Därför är det berättigat att se med kritisk blick på motiven till och betydelsen av 
diagnostisering. Det är viktigt ställa frågan: Vad betyder det för professionella om barnen har en 
diagnos eller inte? Vilken skillnad innebär det för pedagogers inställning och handlingar om barnen 
har fått en diagnos? (Kinge 2009). För barnet och för föräldrarna kan det bli både en lättnad men 
också en hel del att arbeta med när barnet fått diagnosen. 

Skillnader i arbetet med barn med NPF som följd av genusperspektiv 

Björck-Åkesson (2009) skriver i sin artikel ”Specialpedagogik i förskolan” att barn som behöver mer 
stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar oavsett om 
stödet är tillfälligt eller varaktigt. Detta gäller även skilda behov som en följd av könstillhörighet.  

Andelen pojkar i behov av särskilt stöd är speciellt hög, vilket Björck- Åkesson (2009) menar att 
läraren inte har erfarenheter från samma kulturella och socioekonomiska kontext och därmed har 
svårare att leva sig i in barnets situation och behov.  

Tydligen tycker pedagogerna att det är lättare att identifiera pojkarna än flickorna i behov av särskilt 
stöd. Det är vanligare att identifiera pojkar än flickor i behov av särskilt stöd i förskoleavdelningar 
med ett organisationsperspektiv. Utifrån ett organisationsperspektiv visar det sig att det är istället för 
att fokusera på det enskilda barnet riktar pedagogerna sin uppmärksamhet mot verksamheten när de 
definierar barn i behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2009).  

Detta visar att olika svårigheter hos barnet inverkar på personalens uppfattningar av begreppet barn 
i behov av särskilt stöd. Tidigare forskning kring barn i behov av särskilt stöd pekar på att fler pojkar 
än flickor uppvisar synbara problem med t.ex. beteende. I denna studie visade det sig också att 
antalet pojkar och flickor som beskrivs som barn i behov av särskilt stöd var relativt starkt relaterat 
till omfattningen av det stöd som personalen gav och hur de uppfattade problemen i förskolemiljön 
(Sandberg & Norling, 2009). 

Diagnos inom NPF är vanligare bland pojkar och män än bland flickor och kvinnor. Flickor får också 
oftare diagnos senare än pojkar. En anledning till detta är att kriterierna för ADHD är satta utifrån 
pojkar mellan sex och elva år. Numer har kriterierna för diagnos nyanserats och utvecklats till att 
bättre kunna tillämpas även för vuxna och för flickor och kvinnor. Flickor och kvinnor diagnostiseras 
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numer i högre utsträckning i samband med att kunskaperna kring sjukdomarna ökar (Elisabeth Hassel 
och Christoffer Martinelle 2010).  
 
Könsfördelningen är 1 flicka på 3-4 pojkar. Den sneda könsfördelningen förklaras sannolikt av att 
kriterierna i första hand är uppställda efter de symtom pojkar uppvisar och att många flickor därmed 
förblir oupptäckta (Nadeau, K G, Littman, E B, Quinn, P O. 2002). 
 
De mönster pojkar uppträder att ha är sannolikt inte lika som hos flickorna, t.ex. så är pojkarna mer 
hyperaktiva, har bristande på uppmärksamhet och impulsivitet och flickorna är mer glömska och 
ouppmärksamma. På detta sätt förbiser föräldrar och pedagoger flickor med 
uppmärksamhetsproblem.  Det manliga mönstret utifrån ADHD är lättare att observera än det 
kvinnliga mönstret pågrund av att flickor är både på grund av biologi och socialisation en tendens att 
vara mindre aktiva, mer följsamma och mindre aggressiva (Nadeau, K G, Littman, E B, Quinn, P O, sid 
37). Flickor som är förvirrande, slarviga, tysta dagdrömmare får mindre uppmärksamhet från 
föräldrar och lärare än pojkar (Nadeau, K G, Littman, E B, Quinn, P O. 2002). 
 
Tyvärr förekommer det i dagens samhälle att läkare och forskare använder de gällande 
diagnoskriterierna som är framtagna i huvudsyfte för att observera pojkar trots att det också handlar 
om flickor. Det finns en del flickor som upptäcks av sina föräldrar men inte av lärarna. Hur det kan 
hända är för att en del föräldrar jämför deras döttrar med andra flickor i samma ålder, läraren jämför 
med flickornas klasskamrater som är hälften pojkar (Nadeau, K G, Littman, E B, Quinn, P O, sid 37). 
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Metod  
 

Metodbeskrivningen för detta arbete kommer omfatta med den valda metodiska ansatsen, 
datainsamlings metoder och genomförande av datainsamlingarna, studiens trovärdighet och etiska 
aspekter behandlas också. 

Arbetet har en kvalitativ ansats som ger förståelse för en företeelse och inte en absolut färdig 
kunskap om något. Kvalitativ forskning kännetecknas av en holistisk, flerdimensionell hållning där 
forskaren utgör en del av processen (Johansson & Svedner, 1998). 

 

Strukturerad intervju, kvalitativ intervju 
 
I detta arbete har jag använt mig av semi-strukturerande intervjuer som metod. Syftet med en 
kvalitativ intervju är att få informanten att ge så uttömmande svar som möjligt (Johansson & 
Svedner, 2010). Semi-strukturerande intervjuer innebär att man går in på djupet av innehållet. Det 
innebär att inga färdiga svar finns, utan att man tillsammans med informanterna kan föra ett samtal 
och en diskussion kring frågan och intervjupersonen har en frihet att svara på sitt egna sätt, att de får 
tolka och resonera fritt. Eftersom syftet med arbetet är att förstå pedagogernas arbete med barn 
med neuropsykiatriska funktionshinder var det ingen tvekan om att metoden för att få fram resultat, 
blev kvalitativt. 

 

Ett kvalitativt synsätt innebär att forskaren samlar in ett stort antal fakta och 
analyserar dem i syfte att finna mönster el. lagbundenheter som antas gälla generellt – 
för alla människor.  Johansson & Svedner (1998) S.26 

Urval  
 
Urvalet av informanter baseras på både personlig kännedom och geografisk närhet, De intervjuer jag 
har gjort är med pedagoger från tre olika förskolor, två från samma kommun och den tredje från en 
annan kommun och län.  
 
Informanter 
Förskola 1 
Pedagog 1 (förskollärare) 30 år i förskola 
Pedagog 2 (förskollärare) 25 år 
Förskola 2 
Pedagog 3 (förskollärare) 10-15 år  
Pedagog 4 (förskollärare) 10-15 år 
Förskola 3 
Pedagog 5 (förskollärare)  
 
Genomförande 
 
Genomförandet var att spela in intervjuerna med en diktafon och för att sedan lyssna igenom dem 
för att hitta några likheter och olikheter mellan förskolorna men också mellan pedagogerna. Tre 
intervjuer genomfördes en på varje förskola. Pedagogerna på förskola ett och två intervjuades alltså i 
par. Frågan gick först till deras förskolechef och utav henne fick jag tre förskolor med pedagoger att 
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intervjua, sedan blev en förfrågan också via mail till en annan pedagog från en annan kommun. Dessa 
två förskolors arbetsledare tyckte att det verkade intressant och ville gärna ställa upp. Dock har en 
förskola inte kunnat vara med pga. att personal drabbats av sjukdom. Det visade sig att det enbart 
blev kvinnliga informanter vilket i och för sig inte är så konstigt med tanke på att det kvinnoöverskott 
som finns i förskolan. Att det inte blev några manliga kunde inte jag styra över. Dessa informanter 
kom från samma kommun förutom en av pedagogerna. Två av intervjuerna genomfördes i valda rum 
som pedagogerna själva hade valt ut för att inte bli störda och trygga i. Trots (2010, sid 65) menar att 
det ska vara miljön som intervjupersoner befinner sig i måste kännas trygg. Den förstå intervjun tog 
mer än en halv timme, den andra intervjun tog över en timme och den tredje intervjun skedde via 
mail kontakt. Pedagogerna som jag intervjuade bestämde själva tiden beroende på hur mycket de 
hade att prata om och hur många följdfrågor det blev.  
 
Datainsamling 
 
Insamlingen av materialet skedde på följande sätt, jag spelade in intervjuerna med en diktafon och 
fick svar på frågorna via mail av en pedagog. Efter det bearbetade jag svaren genom att lyssna 
igenom intervjuerna hemma och skrev ner det väsentliga i resultat delen. 
 

Studiens trovärdighet 
 

När det sedan gäller studiens trovärdighet så menar Kvale att en holistisk, flerdimensionell 
undersökning kräver en trovärdig process. Jag har därför i de val jag gjort, val av skolor, pedagoger 
och i genomförandet av intervjuerna hela tiden gjort överväganden i syfte att ge studien trovärdighet 
(Kvale 2009). Jag har också strävat efter att tydliggöra hur jag gått tillväga så att läsaren ska ha 
möjlighet att bedöma och värdera de val jag gjort.  

Etiska aspekter 

Förskolechefen som ansvarade för dessa förskolor blev kontaktad via mail med förklaring och syfte 
till varför jag ville intervjua pedagoger på hennes förskolor. Arbetslagsledarna fick information om att 
pedagogerna skulle bli inspelade, pedagogerna gav tillstånd till det. 

Jag har strävat efter att respektera de fyra allmänna etiska kraven på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2011), av dessa etiska krav har jag tagit med in i 
intervjun. Pedagogerna har fått reda på vad själva arbetet handlar och att de får avbryta om det är 
något som inte känns bra. I informations mailet jag skickade till pedagogernas, från samma kommun, 
arbetsledare beskrev jag att deras identiteter inte kommer fram i texten och att pedagogerna får 
själva bestämma om de vill vara med på intervju. 

Kvale (2009) skriver om informerat samtycke. ”Informerat samtycke betyder att man informerar 
undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen.” /…/ ”Informerat samtycke 
innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när 
som helst.” (s.87) I mötet med de pedagoger jag har intervjuat har jag informerat om detta.  
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Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag redovisa resultaten från intervjuerna jag genomförde. Jag återger svaren 
från de båda förskolorna under de rubriker som härrör från forskningsfrågorna. 

Arbetsramar inom kommunen – vid förskolorna – vid avdelningarna 

Båda förskolorna inom den aktuella kommunen hade samma ramar att hålla sig till beträffande 
resurser i form av pengar och tid. Dessa ramar gällde också inne på avdelningarna, det fanns alltså 
inga skillnader mellan de olika avdelningarna. Inom denna kommun hade alla förskolor kontakt med 
elevhälsan, BVC som de arbetar parallellt med och genom dessa kunde de i sin tur få hjälp från 
BUP(barn - och ungdomspsykiatri), habiliteringen och specialpedagogen. 

Det finns heller inga extra pengar för att kunna få in en resurs personal utan 
då fick de ta utifrån den budget som redan finns eller om det verkligen 

behövdes en extra personal fick dem tjata sig till det. (Intervju Förskola 1) 

Vi jobbar alltid så att det är en ordinarie förskolelärare som tar det ansvar för 
det barnet och så är det en resurs som kommer utifrån som är med övriga 
gruppen. (Intervju Förskolan 2) 

Den som är resursperson för ett barn i behov av särskilt stöd är alltid en ordinarie personal som tar 
extra ansvar för detta barn medan en extra person kommer in och är med övriga barngruppen. Det 
finns däremot enligt ingen extra tid avsatt för att arbeta mera med dessa barn utan de får ta den tid 
som finns på schemat. En del gånger kan det ändå vara så att dessa barn prioriteras mera än andra 
barn.  

Det visade sig att tre av de intervjuade pedagogerna inte hade någon särskild 
speciellkompetensutveckling för att kunna arbeta med barn med NPF. Den kompetens de hade var 
utifrån deras grundutbildning men om de ville ha mera kompetens kunde de få gå någon kurs som 
passade syftet. Pedagogerna hade arbetat en hel del år i förskolan och genom denna erfarenhet hade 
alla fått viss kompetens beroende på vilka barn med svårigheter som vistats på avdelningen. Det var 
en av pedagogerna som hade extra kompetens utifrån sin utbildning. Sedan är pedagogteamet från 
båda förskolorna som helhet komptenta så om pedagogerna behöver lite mera kunskap kan man 
alltid rådfråga andra pedagoger som arbetar på samma förskola. Stöd är alltså på något sätt något 
pedagogerna får om det är ett barn som har svårigheter. 

Vi har en specialpedagog som är kopplad till kommunen och hon är här lite då 
och då och kommer och är med utan att titta på något specifikt barn och sen 
bokar vi tider med henne när vi har barn också då kommer hon extra. Men 
annars är hon här då och då och bara är med och pratar och vi kan bolla idéer. 
(Intervju Förskola 2) 

Kontakten med elevhälsan är främst till för pedagogerna. De kan få hjälp och ha en pratstund med 
den som arbetar där över olika saker om själva barnen som har svårigheter och få material till 
barnen. Här har också en förskola haft mera kompetensutveckling i samarbete med elevhälsan där 
dem fått en del information om barn med svårigheter.  

Habiliteringen som också var kopplad till förskolan var främst till för föräldrarna genom att de till 
exempel blev hjälpta med material och stöd.  
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Inom ramarna för tid och pengar var allt likadant för det var uppstyrd via kommunen och vilken 
budget de hade. Kompetensen var också likartad samtidigt som den variation i kompetens som ändå 
fanns var kopplad till hur länge de hade arbetat och i vilken utsträckning de överhuvudtaget hade 
haft hand om barn med svårigheter. Formellt hade de alltså likvärdig kompetens medan 
erfarenheterna varierade. 

Av vad ena förskolan berättade hade dem en del olika kompetens utifrån vad barnen hade för 
svårigheter och alla barnen hade kanske heller inte samma svårigheter eller symtom fast det var från 
samma grupp av funktionsnedsättning. Det blev alltid nyare erfarenheter och kompetenser utifrån 
olika barn. 

Pedagogerna på den andra förskolan har fått reda på i efterhand att barnen som de trodde hade en 
diagnos fick det senare och det var väldigt värdefullt för dem de fick på något sätt bekräftat att de 
hade rätt. Men det är inte ofta pedagoger får reda på det på grund av sekretess, det är något 
pedagogerna skulle vilja ha mera av, få information om hur det har gått för barnen, hade dem rätt 
angående barnet under deras korta tid på förskolan, hade det verkan av det dem gjorde. Att få 
feedback för det pedagogerna har gjort för barnet under förskoletiden är något de inte får så ofta 
och det är något de vill ha mera av för att få reda på om allt var rätt under förskoletiden med 
symtom av diagnoser. Kopplingen mot skolan är också något som pedagogerna vill ha mera av för att 
få reda på hur barnet har utvecklas och om det blev någon diagnos av det de hade trott hela tiden. 
 
En återkoppling är alltså något pedagogerna gärna vill ha mera av, för den som finns är inte tillräcklig. 
Det skulle skapa en trygghet hos pedagogerna att få reda på vad som hände med barnet som hade 
symtom som de själva hade bedömt skulle svara mot vad man skulle bedöma som en diagnos. 
Elevhälsan är fortfarande inkoppla på barnet när det kommer upp i skolåldern och där får barnet 
också stöd utifrån elevhälsan med olika material el. en resursperson. Ett viktig påpekande från 
pedagogerna är att de inte väntar med att larma om ett barn har symtom för en diagnos utan att de 
tar tag i det hela och får till en utredning snabbt, för det som de berättade var att allt är en lång 
process för att barnet ska få hjälp och att föräldrarna ska få tid att tänka och reflektera över att 
barnet behöver extra hjälp. 
 

En tidig upptäckt är jätte viktig för de här barnen. För det tar sån tid innan 
man får sin diagnos och tar sån tid för föräldrarna att acceptera det här också 
att ens barn inte riktigt är som alla andra. (Intervju Förskola 2) 

 

Inom denna kommun fanns det också ett möte som kallades samplaneringsmöte där man bryter 
sekretessen under mötet, där man diskuterar barnet vad alla har för uppgift kring barnet/barnen och 
hur alla ska hjälpa till. På mötet finns förskolechef, föräldrar/förälder, förskolepersonalen, BUP, 
habiliteringen och socialtjänsten. Under mötet berättar alla som är inblandade om arbete utifrån 
barnet, vad som har gjorts och görs. Detta är något pedagogerna uppskattar en hel del av, det hjälper 
pedagogerna framåt i deras arbete och för föräldrarna i deras. Sedan att detta möte får man som 
sagt reda på vad alla andra arbetar med utifrån detta barn/barnen och det är givande för arbete som 
kommer senare och att ingen blir sina ”egna öar” som pedagogerna uttryckte det. Den personal som 
är med på mötet är den som har extra ansvar för just detta barn. 

Pedagog 5 beskrev att på hennes förskola arbetar de riktlinjer från läroplanen, den lokala 
arbetsplanen och förskolans gemensamma mål. De planerar verksamheten utifrån dessa mål också. 
Pedagogen var osäker på om det fanns något mer skrivet speciellt till dessa barn. Om det finns barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på förskolan får de ansöka om resurspengar, och av 
det får de en extra personal som ska stötta barngruppen och skapa mer tid för det barnet. Mer 
planeringstid fick dem inte men de fick mera tid att vara i barngruppen. Pedagogen beskrev att ingen 
hade någon generell utbildning för dessa barn men om de behöver stöttning finns specialpedagogen, 
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habiliteringen etc. För att lära sig mera om dessa barn får pedagogerna kompetensutvecklingstid, när 
det behövs. Pedagogen tyckte inte att hon hade tillräcklig kompetens för arbetet med dessa barn. 
Dock kände hon att kunskapen om dessa barn fick hon ta reda på själv. 

Arbetserfarenheter och arbetsskillnader beroende på genus 
 
Den ena förskolan hade erfarenheter av barn med koncentrationssvårigheter, sociala svårigheter 
men inga klara diagnoser som de har sett eller fått uppleva under sin tid på förskolan. Barnen kan ha 
fått diagnoser efter förskolan men symtomen kan ha funnits under förskoletiden. Pedagogerna 
arbetar individanpassat utifrån barnen som har antingen diagnoser eller bara symtomen till det, det 
blir inga skillnader utifrån diagnoser eller kön. Pedagogerna vid båda förskolorna har gått en 
utbildning som heter ”På lika villkor” där de arbetar utifrån ett genusperspektiv som går ut på att inte 
göra några skillnader mellan könen. Alla pedagogerna har haft funderingar och reflekterat utifrån 
flickor och pojkar där de försöker att se över sina egna handlingar och arbetsuppgifter och inte göra 
några skillnader mellan flickor och pojkar. I en av intervjuerna verkade det som att de hade sett en 
del och att det nog förekom en del olika synsätt bland pedagogerna om hur de bemöter barnen 
utifrån deras kön. 
 
För pedagogerna på första förskolan var det när de gick utbildningen ”På lika villkor” en ”aha-
upplevelse” att se och veta hur de bemötte barnen beroende på om de var flickor eller pojkar på 
annat sätt än vad de trodde att de gjorde. En pedagog berättade att det inte sker automatiskt med 
ändringen av bemötandet utan att det är en bearbetning och det sker efter ett tag med 
förändringarna i sättet att vara på ett annat sätt. Det betonades ändå att de numera är nu mera 
uppmärksammade på hur de är mot barnen. När det kommer till om det är skillnader mellan flickor 
och pojkar i arbetet utifrån barn med funktionsnedsättningar är också väldigt individanpassat. Det 
berodde väldigt mycket på barnen själva och hur de tog kontakt med de vuxna. 
 
I den andra förskolan hade en pedagog erfarenhet av barn som hade ADD, ADHD och Asperger.  

 
Men nu är det så här att också..det är en lång process innan man får en 
diagnos och si och så, vi ser mera här har vi en symtom av det, och då utifrån 
det arbetar vi efter dem. Och symtomen har varit ADHD, ADD och 
Asperger.(Intervju Förskola 2) 

 

Citatet här uppe beskriver vad det har funnits för symtom på olika funktionsnedsättningar på denna 
förskola. 
 
Barnen med Asperger har svårt med lekutrymme, är i sin egen värld, svårt att dela leksaker med 
andra barn, svårigheter att äta tillsammans med andra barn, svårigheter att äta maten, svårigheter 
med empati och svårigheter med överkänslighet, fysisk kontakt, ha rutiner. Detta gällde dessa barn 
som gick på denna förskola. Alla barn med Asperger har inte samma symtom och uttryck. 
En av pedagogerna hade en hel del erfarenhet utav dessa barn för att hon hade haft lite mera ansvar 
för dessa barn under åren.  
 
Skillnader i arbetet beroende på vilken funktionsnedsättning barnen har, är individuellt beroende på 
vad barnen behöver för hjälpmedel och alla hjälpmedel kanske inte är desamma för alla barn utan 
det är olika beroende på symtom. Det kan göras skillnader i arbetet utifrån barnens olika styrkor och 
svagheter utifrån deras symtom. Det finns en hel del likheter hur arbetet är när pedagogerna arbetar 
med barnen berättade pedagogerna från den andra förskolan. Mycket tyder på att vara 
förutsägbargällande scheman och rutiner. 
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Skillnader i arbetet beroende på kön i den andra förskolan var ganska tydlig beroende på vilket 
symtom till diagnos barnen hade. Det händer en del gånger att pedagogerna kommer på sig själva att 
de gjorde skillnad på barnen beroende av kön men då får de hjälp av sina kollegor med att tänka över 
vad de har gjort eller sagt för att bli bättre med att inte göra skillnader. Här är pedagogerna också 
väldigt uppmärksammade på hur de arbetar med barnen utifrån genus, de begrundar sina misstag 
och tänker en extra gång så att de kanske inte göra samma misstag en gång till. Efter den kurs som 
alla pedagoger i kommunen har gått är pedagogerna på denna förskola mer medvetna om hur de ska 
arbeta för att undvika genusskillnader.  
 
De pojkar som pedagogerna hade mött hade Autism och Asperger medan flickorna hade ADD, och 
utifrån dessa diagnoser arbetades olika men inte utifrån kön mera utifrån diagnosen. Flickorna med 
ADD har varit lite långsammare och haft svårt att få någonting gjort i sina arbeten.  
 
Pedagogerna från andra förskolan menade att hur de får kännedom om barn är i behov av särskilt 
stöd är väldigt olika och om det inte är direkt uttalade symtom märks det i alla fall, efterhand under 
årens gång på förskolan. För det mesta får pedagogerna reda på om barnet är i behov av särskilt stöd 
av föräldrarna som när de känner att inte allt står rätt till berättar det för pedagogerna. När det väl 
kommit till den punkten att en utredning behövs ska det ta lång tid för att göra en utredning, av 
detta menar pedagogerna att genom en långdragen utredning kanske det kommer upp andra orsaker 
om barnet varför det har svårigheter och att ibland kan det hända att ett barn inte behöver få en 
diagnos stämpel utan att det ligger andra orsaker till grund för dessa handlingar som barnet har gjort 
under en viss tid. Genom en utredning kan det utvisa sig att barnets orsaker till vissa handlingar 
kommer från andra orsaker som t.ex. svårigheter i hemmet eller andra saker. På grund av detta kan 
en utredning avslutas eller ligga i vilande fack under några år för att tas upp igen för vidare utredning 
om det behövs. 
 

Hur pedagogerna får kännedom om barn i behov av särskilt stöd är alltså att det antingen märks 
tydligt på barnet eller att föräldrarna berättar det för pedagogerna. BVC kontaktas också en del 
gånger för att få hjälp med dessa barn. Specialpedagogen kan också vara inkopplad redan när barnet 
börjar på förskolan alternativt att specialpedagogen blir inkopplad senare under barnets tid på 
förskolan. 
 
Pedagogerna svarade också på frågan om” Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en pedagog i 
arbetet med dessa barn:” 

 
Att vara lugn, lyhörd, flexibla, ha mycket tålamod och ge barnen tid för att 
kunna arbeta med dessa barn.(Intervju Förskola 1) 

 
Andra svar visar att pedagogerna också menar att man som person ska vara lugn, vara kreativ, hitta 
på lösningar, se möjligheter i stället för se det negativa, se lösningar på problemen. Pedagogerna 
berättade också att den som har extra ansvar för ett barn som har svårigheter ska ”känna” för att ha 
hand om detta barn annars blir det att motarbeta sig själv utifrån att inte riktigt ”känna” för det. 

Arbetslagets arbete med barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
 
I en av förskolorna arbetade pedagogerna i samma arbetslag medan de andra pedagogerna arbetade 
i olika arbetslag. Pedagogerna som arbetade tillsammans arbetade i ett mindre arbetslag utifrån ett 
större arbetslag där dem arbetar utifrån ett förhållningssätt att arbeta med dessa barn. Alla arbetar 
här utifrån en gemensam grund i syfte att inte ge inte ger olika signaler till barnen. En bra 
kommunikation i arbetslaget till dessa barn var en sådan gemensam grund, och om 
kommunikationen inte fungerar får man sätta sig ner och prata om det hela. Verksamheten planeras 
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som så att det passar alla barn, det som kan vara svårt är att anpassa verksamheten utifrån barn med 
svårigheter för alla barn har olika behov i olika situationer. Organiseringen av verksamheten sker på 
samma sätt, att elevhälsan är inkopplad och habiliteringen kan kontaktas när det behövs angående 
dessa barn. Allt ska ge en trygghet för barnen påpekar pedagogerna. 
 
Pedagogerna som arbetade i olika arbetslag arbetade lite olika, de fick beskriva på vilket sätt de 
arbetade.  
 
Pedagog 1 från Förskola 2 menar att det är viktigt att ta hand om arbetet med dessa barn och om 
man inte tar hand om det då blir det en oro i hela barngruppen. Även om det är en som måste gå 
undan med ett barn så är det betydligt enklare att de två pedagogerna som är kvar tar hand om 
resterande barn i barngruppen än att man har en funktionshindrad integrerad för vilken ingen har 
någon speciellt ansvar. Då kan det bli en oro, rörighet och en onöjdhet i hela gruppen. 
Pedagog 2 från den andra förskolan berättar att de har det likadant som pedagog 1 har berättat 
nämligen att de också har en pedagog som går ifrån med ett barn och resten tar hand om de andra 
barnen.  
 
Alla hjälps åt i förskolan mellan avdelningarna och inne på deras egna avdelningar. Ibland kan det 
hända om någon inte mår bra eller har ”fel” humör för att vara den som har ansvaret för barnet går 
det att göra en deal så någon annan tar hand om barnet för dagen. 
 
Pedagogerna påpekade också att barnen är allas barn, det är inte uppbyggt på att vissa i 
pedagogteamet har hand om vissa barn i barngruppen utan det är gemensamt arbete. 
Dock är det som så att den som har det övergripande ansvaret har också kontakten med föräldrar 
och alla andra som är inblandade. 
 
Mötena med elevhälsan på ena förskolan går väldigt bra, de har god kontakt med elevhälsan. 
Mötena kan vara både på förskolan men också hos elevhälsan. De på elevhälsan kommer också till 
förskolan för att titta till barnen och pedagogerna. Habiliteringen hjälper också till med olika 
hjälpmedel till både pedagogerna och till barnen. En av personalen kan vara extra ansvarig för just 
det barn som har svårigheter att kunna gå på möten och som informerar arbetslaget om vad som 
kommer att hända med barnet.  Hela arbetslaget är med när specialpedagogen kommer ut och 
berättar hur hon tycker vad som ska ske med barnet under en viss tid. 
 
Pedagogerna planerar veckovis och aktiviteterna planeras hur veckan kommer vara, det planeras då 
också utifrån dessa barn. Det planeras däremot inte enskilt för just dessa barn berättas det utan för 
hela barngruppen. Dessa barn kan också planeras in i mindre, där barnen har en del barn som de 
känner trygghet med och detta planeras inför veckorna av pedagogerna. Barnet kan få veta i förväg 
vad som kommer hända under veckan dag för dag utifrån ett schema som pedagogerna visar barnet. 
 
En del saker kan delegeras ut till olika pedagoger men en av pedagogerna är extra ansvarig för just 
det barnet med svårigheter, det blir som sagt också väldigt tryggt för föräldrarna. Ytterligare en 
anledning till att detta med att en pedagog är ansvarig utgör en trygghet är att bara en pedagog som 
är ansvarig för barnet för då kan man dela ut informationen till de som behöver den så det inte blir 
någon överflödigtid som försvinner. Den pedagog som tar extra ansvar för ett speciellt barn kan 
också vara inskolningspedagogen. Det gäller samtidigt att ha en bra organisation runt det hela. Sedan 
är allt återkommande med denna grupp människor så att det blir en uppföljning av mötena. Det 
tyckte pedagogerna var väldigt viktigt. 
 
I arbetslaget där pedagog 5 ingår är det mera främmande att arbeta med barn med 
funktionsnedsättningar då de inte möter dessa barn så ofta i arbetet. Arbetslaget planerar för dessa 
barn utifrån att skapa de bästa förutsättningar för barnet genom tydlighet, rutiner, och att vara ett 
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steg före. De använder också bilder och annan bildkommunikation. De har möten med experter om 
hur de ska organisera arbetet för barnen, de har också träffar med habiliteringen, föräldrar och en 
specialpedagog. Det finns en huvudansvarig pedagog för själva barnet men hela arbetslaget är med i 
arbetet. 

 
Samverkan med föräldrar till barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
 
Vid inskolning av ett barn skapas enligt pedagogerna den första kontakten med föräldrarna och det 
är där man kan ta reda på hur barnet är, man utbyter som sagt information med föräldrarna. Utifrån 
läroplanen ska pedagogerna samverka med föräldrarna, det är en grund för att barnet ska må bra 
och få hjälp på korrekt sätt. Det ska vara en trygghet för både barnet och för föräldrarna, det som 
också är bra är om det fungerar på ett tryggt och bra sätt. Samverkan banar väg för en bra grund för 
barnet och ger som sagt trygghet till hemmet, det är a och o i förskolan. Pedagogerna berättade 
också att de flesta föräldrarna vill berätta om sitt barn och att det har svårigheter. Dock kan det vara 
så att pedagogerna också kan se svårigheter som inte föräldrarna har sett hemma ännu och då tar 
pedagogerna ett samtal med föräldrarna om barnet. Det kan gå på två olika vägar, antingen blir 
föräldrarna positiva om själva samtalet och får upp ögonen för ett problem de inte märkt tidigare 
eller så kan föräldrarna ta ett sådant samtal på ett negativt sätt, där de inte alls håller med och 
förnekar att deras barn har svårigheter.  
 
Det kan bli ett hinder när föräldrarna/föräldern förnekar att barnet har dessa svårigheter som 
pedagogerna ser. Då får man vänta ett tag med att ha ett möte, för det är på föräldrarnas villkor det 
går på om det ska bli ett möte om barnet eller inte. För föräldern måste kunna ta till sig att barnet 
har svårigheter som kanske är lite mera av de vanliga svårigheter, så då måste det väntas kanske 
månader innan ett till möte kan arrangeras. Samtidigt har pedagogerna här ett ansvar att för barnets 
bästa inte förbise och att inte ge upp hoppet utan vara stark.  
 
Pedagogerna berättade också att det är bra att skapa en tillit till varandra emellan pedagog och 
förälder, att kommunikationen är bra så det inte blir några oklarheter vad som gäller, fokusering på 
barnet och inte något annat som inte har med det och göra. Vidare gäller att pedagogerna lyfter fram 
det positiva med barnet i mötet med föräldrarna och då kan det negativa komma fram på ett fint 
sätt. 
 
Hinder i samverkan med föräldrar som har barn med svårigheter kan vara att föräldrarna inte har 
accepterat att barnet har svårigheter och behöver extra hjälp i förskolan och kanske längre upp i 
åren. Det finns också en hel del möjligheter för att samverka med föräldrarna också, det kan vara 
som så att de har en bra förståelse för barnets svårigheter och det ger god samverkan. 
Kommunikationen kan vara både en möjlighet och ett hinder men för det mesta är det positivt för 
båda parterna. Hinder och möjligheter kan ligga i både mötet, samverkan överhuvudtaget, 
tryggheten, uppföljningen med möten, ett steg i taget så det inte går för fort framåt, att ringa in olika 
saker som har varit svårt och lätt för barnet och att stanna upp och begrunda olika saker. 
 

Begrunda och reflektera över saker, därför måste man ta ett steg i taget. Det 
kan gå för fort ibland. (Intervju Förskola 1) 

 
Pedagogerna på den andra förskolan förklarade att de har väldigt nära kontakt med föräldrarna till 
dessa barn. 

Det är ännu viktigare att höra hur det har varit hemma, hur gör ni i olika 
situationer? gör vi och hur kan vi få ihop det. Vi har arbetat med dagböcker 
där vi har satt in olika bilder som vi har gjort här, som dem kan prata om 
hemma och föräldrarna har gjort samma sak. (Intervju Förskola 2) 



 

18 
 

 
Samverkan har vid denna förskola gått ut på att göra dagböcker som barnen tar hem och föräldrarna 
sätter in bilder på vad barnen har gjort och skrivit till dem och sedan har pedagogerna gjort samma 
sak. Denna samverkan har fungerat väldigt bra för dessa pedagoger och för föräldrarna. 
Samverkan är enligt dessa pedagoger extra viktigt med föräldrarna till dessa barn och att ha en bra 
dialog mellan pedagoger och föräldrarna. Viktigast i denna samverkan är att ha föräldrarna med sig 
och ett bra förtroende mellan alla parter, lite extra för just de här föräldrarna. Att ha en samverkan 
och ta sig tid för en samverkan ligger i bägges ansvar, det är inte föräldrarnas hela ansvar att ta 
kontakt utan det är pedagogernas ansvar att ta första kontakten, pedagogerna bjuder in till 
samverkan och försöker få in föräldrar till en samverkan.  
Först och främst är kontakten med föräldrarna väldigt viktigt för att få information om barnen men 
också att föräldrarna får berätta hur det ligger till med barnet och inte bli utlämnade utan att man tar 
till sig vad föräldrarna säger och inte kör över dem. 
 
Hinder i samverka med föräldrarna kan vara när de är i förnekelse stadiet och inte vill lyssna på vad 
pedagogerna har att säga, då gör det allt svårare för att arbeta med dessa barn. Dock kan 
pedagogerna ringa in anonymt till elevhälsan och berätta att de har ett barn eller kommer få ett barn 
med svårigheter och fråga efter råd vad man kan göra med detta barn i framtiden. 
 
Samverkan med föräldrarna sker med en öppen kommunikation och regelbundna möten. Pedagogen 
beskrev också att föräldrarna tar initiativ till samverkan med förskolan kring barnet. Möjligheterna 
med föräldrarna kring samverkan är att föräldrarna är språkrör för barnet, de kan berätta vad för 
intressen och starka sidor barnet har för att kunna bygga upp en stimulerande och lärorik vistelse på 
förskolan. Några hinder har ännu inte hänt. 
 

Hinder i arbetet med barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
 
Pedagogerna berättade att det som är hinder i arbete med dessa barn är stora barn grupper. Det blir 
svårt att hantera barnen i dessa grupper på just denna förskola. Trångboddheten är också ett hinder 
för att arbeta med dessa barn. 
Utifrån intervjun svarade pedagogerna från första förskolan: 
 

Stora barngrupper säger vi. Det blir svårt för barnet kanske när det är väldigt 
många på förskolan. Genom att förskolan är trångbott finns det heller inte 
många utrymmen att vara i för att arbeta enskilt med barnet. (Intervju 
Förskola 1) 

 
Det är heller inte lätt att gå i väg med ett barn och arbeta enskilt när det är många barn i barn 
gruppen och då kan problemen komma fram ännu mera och bli svåra att hantera. Det finns många 
idéer om hur arbetet med barnet som har koncentrationssvårigheter, t.ex. att gå till en vrå där man 
kan sitta och läsa eller arbeta med något. Dock är det svårt att hitta dessa vrår när det är många barn 
uttalar sig pedagogerna om. 

Det blir en frustration också när man ser behoven men vi räcker inte till, man 
hinner inte med och man vet så väl det här behövs för att stödja och hjälpa 
barnet. Det blir inte lätt för barnet, det är ett dilemma för oss pedagoger. 
(Intervju Förskola 1) 

 
Problematiken kan också vara den att när det är sjukdomsvecka som pedagogerna utpekade om att 
där kan det vara att det barn som är lite orolig kanske är som en helt annan person när vissa barn 
inte är där och stör. Genom detta går det att se ibland att vissa barn kanske kan mera saker när det 
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är lugnare i gruppen än när det är full barnstyrka under andra veckor. En del dagar kan också vara 
väldigt långa för en del barn och det kan ge en inverkan på barnen att de blir okoncentrerade under 
eftermiddagen. Barnen kan vara i förskolan under en vecka 50h och det är betydligt längre än vad 
pedagogerna är. Det kan också ge en del inverkan på barnet att det ger koncentrationssvårigheter, 
vissa barn kanske inte får vara hemma under sjukperioder och det ger heller ingen ro i kroppen för 
barnen när de är sjuka.  
 
Utifrån detta kan det vara så att en del barn blir tagna som barn med koncentrationssvårigheter för 
att miljön hemma och i förskolan som ger det uttrycket att de har dessa svårigheter. 
 

Då får man inte och skynda sig till elevhälsan eller BVC för att få igång en 
utredning med föräldrar och habiliteringen, utan då får man kolla en extra 
gång vad som ligger till grund hos detta barn. (Intervju Förskola 1) 

 
Miljön kan ha en stor inverkan på barnen som har koncentrationssvårigheter, miljön på första 
förskolan var också ganska trång som sagt och då blir det inte heller lättare för dessa barn. 
 
Språket kan också vara en problematik för dessa barn, så det är också något som pedagogerna erfarit 
att det är något som går att arbete med som t.ex. inom spel där det går att lägga ord, meningar osv. 
Men att också sitta och läsa med barnet är bra att göra så barnet får träna upp språket. 
Hinder kan också vara att det inte får kosta några pengar för några extra material för dessa barn. Det 
är alltid begränsningar och det blir begränsat när det inte finns några extra pengar för att få mera 
hjälp till barnen eller pedagogerna. Genom att det blir större barngrupper blir det också en del hinder 
för att ge extra stöd som skrivits om tidigare. Organisationen vara ett stort hinder, det måste fungera 
på den punkten om barnen ska få en trygghet i tillvaron. I den första förskolan arbetade de med 
åldersindelade grupper och pedagogerna där känner att det passar dem bra men att utrymmena är 
för trånga för att hantera dessa barn i vissa fall.  
 
Ett stort hinder är även för dessa pedagoger att få föräldrar som inte vill inse att deras barn har 
svårigheter, att inte få dem med sig och utifrån det kan inte pedagogerna få någon hjälp och då 
hjälper inte den anonyma hjälpen så mycket.  
 
Problem uppstår hela tiden eftersom pedagogerna inte vet vad de ska göra när de har barn med 
svårigheter. Men specifika svårigheter har inte pedagogerna från den andra förskolan stött på. De 
hinder som sker kan pedagogerna prata om sinsemellan på avdelningarna och lösa dem där. 
Ett annat hinder eller problem som även gäller den här förskolan kan vara att inte få de resurser som 
man vill ha för dessa barn med rätt material och en extra personal.  
 
Resurser som man inte får på förskolorna kan alltså bli stora hinder och problem, men som 
pedagogerna berättade att ett sätt att åtminstone få en chans till bättre kvalitet är att vara tydlig mot 
sin förskolechef och tala om att det är material som fattas eller att det finns behov av en extra 
personal. Ett stort problem är alltså budget, det får inte kosta något extra för att få mera material 
eller resurs personal. 
 

Pedagog 5 berättade att hon inte hade så mycket erfarenhet av dessa barn då de inte hade haft 
något barn med just dessa funktionsnedsättningar har det inte uppkommit några problem. 
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Analys 
 
I analysen kommer jag försöka ta fram det viktiga i resultatet och jämföra det med den tidigare 
forskning som jag använt i litteraturgenomgången. Jag utgår från de rubriker jag hade i 
litteraturgenomgången.  
 
 
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i förskolan 
Även om jag inte har själva funktionsnedsättningarna som forskningsfråga så har jag läst en hel del 
om dessa i syfte att få en bättre bild och förståelse för pedagogernas arbete.  Det blev uppenbart att 
dessa funktionshinder har likartade symtom (Riksförbundet Attention, 2012) vilket ger förståelse för 
att det är svårt att avgöra om ett barn uppvisar variationer i utvecklingen eller om det verkligen rör 
sig om ett funktionshinder.  Följden blir att barn i förskoleåldern kanske snarare kategoriseras in 
under samlingsnamnet ”barn i behov av särskilt stöd” än att bli identifierade som NPF. 
 
Pedagogers arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Det framkom tydligt i resultatet att pedagogerna tycker att det är viktigt att se till alla barns behov 
och se alla barn som en egen individ. En förutsättning för att alla barn med funktionsnedsättning ska 
fungera bra i förskolan är att pedagogerna har ett lugn, är flexibla i sitt arbete med olika aktiviteter.  
Pedagogerna påpekade att ställa en diagnos ska inte vara det första alternativet utan att dem ska 
titta på helheten till vad som ligger till grund för barnets handlingar. 
 
I litteraturgenomgången har jag belyst vad Kinge(2009) skrivit om att ställa diagnoser på barn, hon 
anser att det inte ska vara den enkla utvägen att ställa en diagnos och tro att barnet kommer ändras 
genom en diagnos utan barnet är desamma. Det kan dock vara en förenkling för pedagogerna i 
arbetet att veta vad barnets symtom beror på men hon menar ändå att vi ska se med kritisk blick på 
motiven för diagnosen/er i stället för att bara gå inför en diagnos. 
 
Gerland (2007) beskriver i sin text att barn som har symtom till en diagnos får oftast diagnosen efter 
förskoletiden. Detta visade sig stämma med vad pedagogerna berättade i intervjuerna att de flesta 
barnen kan ha symtom som skulle kunna svara mot en diagnos men för det mesta blir det inte 
diagnostiserat under tiden på förskolan, utan att det händer efter tiden på förskolan för de flesta 
barnen. De tycker vidare också att utredningen av dessa barn ska ta så lång tid som möjligt för att få 
fram en diagnos senare i framtiden och föräldrarna ska känna sig trygga i det. Risken om det går för 
fort är att det blir fel, vilket hade hänt någon gång. 
 

Skillnader i pedagogers arbete med NPF som följd av genus 
Utifrån tidigare forskning verkar det inte finnas någon forskning alls om hur pedagoger skiljer barn åt 
eller gör någon skillnad utifrån kön när de arbetar med barn som har diagnoser. 
Björck-Åkesson (2009) skriver i sin artikel ”Specialpedagogik i förskolan” att barn som behöver mer 
stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar oavsett om 
stödet är tillfälligt eller varaktigt. Detta gäller även skilda behov som en följd av könstillhörighet. 

Att det är svårt att hitta litteratur som berörde pedagogernas arbete med flickor respektive pojkar 
med NPF är kanske inte så konstigt då det kan vara tillräckligt svårt att allmänt se skillnaders i 
pedagogers arbete med barn beroende av kön. Ännu svårare blir det om fokus ska vara barn med 
NPF som sällan är diagnostiserade under förskoletiden. 

Genom vad Björck-Åkesson (2009) belyste i sin artikel utspelade det sig i vad pedagogerna också 
berättade om barnen, där dem ska få mer stöd för att växa som person men också för att deras 
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vardag ska bli bättre. Pedagogerna var tydliga med att påpeka att de inte gjorde några skillnader 
utifrån barnen som hade symtom till diagnoser och de övriga barn.  

Utifrån resultaten av hur pedagogerna arbetar med barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har det framkommit av alla pedagoger som intervjuades, att de arbetade 
under samma förutsättningar och med samma personer inkopplade när de hade ett barn i behov av 
särskilt stöd. Utifrån intervjuerna är det precis vad pedagogerna gör, de går utifrån barnets individ 
förutsättningar och behov för att kunna hjälpa de. Pedagogerna berättade att de hade en del olika 
erfarenheter av dessa barn. Utifrån olika erfarenheter har det framkommit att genom detta är det 
viktigt med att se till alla möjligheter och hinder som kommer med dessa barn. Pedagogerna pekade 
på att utifrån erfarenheterna de hade var inte fullfärdiga, utan att genom åren av arbete på förskolan 
utvecklas erfarenheterna en hel del och användes sedan till att utföra en del arbeten med dessa 
barn.  

Förskolorna hade också olika förutsättningar att arbete med barnen, en del hade enskilda rum till att 
gå till medan en del andra inte hade den möjligheten och av det blir det ett hinder som kanske inte 
går att lösa. Dock var pedagogerna flexibla och kreativa för att hitta lösningar, det var ett av deras 
motto kan man säga. 

 

Diskussion 
 
Studien har fokuserats på pedagogernas arbete med barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och om det finns några skillnader i deras arbete utifrån barnens kön.  
 

Jag upptäckte att det har varit svårt att hitta forskning om skillnaden mellan kön när det gäller 
pedagogernas arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det jag har kommit 
fram till är att pedagoger och forskare har en sak gemensamt, de gör inga skillnader på barn utifrån 
deras kön utan att det blir mera skillnader utifrån individen med diagnoser. För nu förtiden är det 
ingen på förskolor som gör stora skillnader mellan könen på barnen för att allt är nu mera genus 
inspirerat och pedagogerna ska göra så lite skillnader som möjligt. Inom litteraturen gör heller inte 
forskarna eller författarna någon skillnad utan där behandlar dem mer individen och vilka barn som 
uttrycker sig med diagnos. Samtidigt visade det sig att det är svårt att hitta litteratur som berörde 
pedagogernas arbete med flickor respektive pojkar med NPF. I någon utsträckning fanns mer 
generella texter som berörde skillnader i arbetet med pojkar respektive flickor i behov av särskilt 
stöd. 

Resultatet som kom fram var också att pedagogerna arbetade likadant men hade en del olika 
erfarenheter av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag kunde också se att 
pedagogerna hade väldigt lika sätt att arbeta med barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. En sak som var intressant att få reda på är att kommunen inte ger ut några 
extra pengar eller att pedagogerna får någon extra resurs som går in för att avlösa personalen utan 
att det får de tjata sig till. Det var något som inte jag hade någon kännedom om innan och som jag 
trodde kommunen eller kommuner brukade ge ut extra för att pedagogerna skulle få mera hjälp än 
den hjälpen dem får. Med denna kunskap av att inte pedagogerna har någon extra budget att 
använda när det finns barn som har diagnoser är tragiskt, men för att det ska gå runt med allt annat 
på en förskola kanske man får ta till andra medel för att få det att fungera. 
 
Pedagogernas erfarenheter var en sak som var olika, alla hade samma grundutbildning men utifrån 
hur många år dem hade arbetet inom förskolan hade dem olika erfarenheter. Av detta fick mig att 
fundera att en del erfarenheter jag har redan finns av utbildningen men genom att ha arbetat lite 
inom förskolan har jag sett och fått erfarenhet av att pedagoger arbetar väldigt väl med barn som har 
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svårigheter. Dem är som sagt väldigt noga med att barnen ska få det så bra som möjligt på förskolan 
under sin tid där och för det mesta uppskattas det av barnen men också deras föräldrar. För hos 
föräldrarna kan det vara ett stort genombrott att få hjälp av alla som är inkopplade till barnet, det är 
ett av resultaten jag har fått fram.  
 
Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med inslag av semi-strukturerande intervju, 
personligen tycker jag att intervjuerna gick mycket bra och allt var avslappnat både hos pedagogerna 
och hos mig. Metoden i sig var mycket givande, för jag spelande in intervjuerna och det var något 
som jag hade bra nytta av. Att välja att spela in intervjuerna är något som passade mig för jag har 
svårt att skriva ner allt en del har att säga och det skulle ha tagit ännu längre tid för mig om jag skrev 
ner allt. Genom att jag intervjuade pedagogerna på plats och 2 st. pedagoger samtidigt blev det som 
så att en pedagog tog övertaget en hel del gånger, det är något jag har reflekterat över. Så efter 
detta arbete känns det som att ha samintervjuer är nog inget att göra om. Utan att det skulle ha varit 
enskilda intervjuer så alla pedagoger skulle ha fått kommit till tals lite mera.   
 
Jag själv tycker att detta arbete har varit svårt med den tid vi har haft på oss, det har varit svårt att 
hitta rätt litteratur till dem olika bitarna som ska vara med i detta arbete. Dock har det varit 
fascinerande att göra ett arbete med en forskning om något som en brinner för, kanske att det skulle 
ha varit lite mera tid för att skiva ett riktigt bra arbete. Det finns en hel del lärdomar i detta också, 
test på att skriva ett arbete när man inte har provat på ett sådant stort arbete, skriva själv, testa sina 
egna intressen för att se om det finns något att arbeta vidare med.  En personlig lärdom jag har lärt 
mig är att inte se barnen som deras diagnoser eller försöka peka ut barn med diagnoser utan se dem 
som individer med olika svårigheter som alla barn har när dem går på förskolan. Dock kan det finnas 
en del barn som är annorlunda och då får man ta en dag i taget för att försöka hitta på lösningar vad 
barnet behöver för hjälp och gå vidare från det.  
 
Detta arbete kan byggas på till ett ytterligare arbete med mera ingående frågor och forskning, för 
som jag ser på det hela är nog detta ett intressant område med både dessa barn men också om hur 
pedagogerna arbetar med dessa barn. Det går att utveckla detta arbete till att gå lite djupare om hur 
specialpedagogen är inblandad, vad dem kan erbjuda och arbeta vidare med barnen.  
 
Utifrån vad inledningen belyser om barn som har diagnoser är det inte så lätt att hantera dessa barn, 
du måste ha en hel del kreativitet, vara flexibel i ditt arbete för att kunna hantera barnen. Det är ett 
stort ansvar som pedagog, för du har inte bara ansvar för dessa barn utan för alla. 



 

23 
 

 



 

24 
 

 



 

25 
 

Litteraturförteckning 
 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  
 
Björck-Åkesson, E. (2009) Specialpedagogik i förskolan. I Anette Sandberg (red), Med sikte på 
förskolan – barn i behov av särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur 
 
Gerland, G & Aspeflo, U. (2009). Barn som väcker funderingar. Se förstå och hjälpa förskolebarn med 
annorlunda utveckling. Pavus Utbildning AB 
 
Johansson, B & Svedner, P O. (2006)(1998). Examensarbete i lärarutbildningen – 
undersökningsmetoder och språklig utformning. Fjärde upplagan. Författarna och Kunskapsföretaget 
 
Kinge, E (2009) Bokstavsbarn. I A Sandberg (red), Med sikte på förskolan – barn i behov av särskilt 
stöd. Lund: Studentlitteratur 
 

Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nadeau, K G, Littman, E B, Quinn, P O (2002). Flickor med ADHD. Lund: Studentlitteratur 
 
Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Sandberg, A (2009). Med sikte på förskolan – barn i behov av särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur 
 
Sandberg, A och Norling, M (2009) Pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder. I Anette Sandberg 
(red), Med sikte på förskolan – barn i behov av särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur. 
 
Skolverket. (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2:a rev uppl.). Stockholm: Skolverket. 
 
Trots, J (2010). Kvalitativa intervjuer. Fjärde upplagan Lund: Studentlitteratur AB 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 

Elektroniska källor 

Riksförbundet Attention ”NPF” http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html (Hämtades 2013-
05-01) 

Hassel, E och Martinelle, C (2010) . Hälso- och sjukvårdsgruppen, Ledningsstaben Landstinget i 
Östergötland 
http://www.lio.se/pages/113266/Neuropsykiatriska%20funktionsneds%C3%A4ttningar%20(3).pdf(H
ämtades 2013-05-20) 

http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html
http://www.lio.se/pages/113266/Neuropsykiatriska%20funktionsneds%C3%A4ttningar%20(3).pdf


 

26 
 

Bilagor 
 

Intervjufrågor 

1, Vilka ramar (pengar, tid, kompetensutveckling) gäller (i kommunen – vid förskolan – vid 

avdelningen)? 

Arbetar ni med dessa barn utifrån särskilda riktlinjer? 

Finns några ekonomiska resurser hos er vid er förskola för arbete med barn med neuropsykiska 

funktionshinder? 

Får ni extra tid för arbete med dessa barn? 

Har ni utbildning för arbete med dessa barn? Hur ser den ut? 

Får ni kompetensutvecklingstid för att lära er om dessa barn? 

Tycker du att du har tillräcklig kompetens att arbeta med dessa barn? 

 

2. Hur arbetar ni – finns skillnader beroende av genus? 

Vilka barn med neuropsykiska funktionshinder har du erfarenhet av att arbeta med? 
Finns skillnader i arbetet beroende på vilken typ av neuropsykiska funktionshinder det handlar om? 
Finns skillnader mellan dessa barn beroende på om det är flickor eller pojkar?  
Blir det skillnader i arbetet beroende på om det är en flicka eller en pojke? 
Hur får ni kännedom om att ett barn är i behov av särskilt stöd? 
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en pedagog beroende i arbetet med dessa barn? 
 

3. Hur arbetar arbetslaget med barn med neuropsykiatriska funktionshinder? 

Hur ser ditt arbetslag på arbetet med dessa barn? 
Planerar ni i arbetslaget särskilt för barn med neuropsykiatriska funktionshinder – i så fall hur gör ni? 
Hur organiserar ni arbetat beroende av dessa barn? Möten med experter etc. 
Är någon särskild mer ansvarig? Arbetar ni i lag eller delar ni upp arbetet utifrån erfarenhet? 
 

4. Hur arbetar du/ arbetslaget med föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder? 

Samverkar ni med föräldrarna kring dessa barn och i så fall hur? 
Tar föräldrarna initiativ till samverkan kring barnet? 
Vilka möjligheter och hinder ser du i att samverka med föräldrarna kring dessa barn? 
 

5. Finns hinder i arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionshinder och vilka är dessa? 

Har ni stött på några problem i arbetet med dessa barn och hur går ni vidare?

 

 



 

 

 



 

 

 


