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Abstract 
Studiens syfte är att beskriva och analysera arbetet kring vilka uppfattningar pedagoger inom 
förskolan har när det gäller identifiering av barn i behov av särskilt stöd. Studien bygger på 
fokusgruppintervjuer med förskollärare och barnskötare som arbetar inom samma enhet i den 
utvalda kommunen. Utifrån respondenternas upplevelser har uppfattningar kring ämnet 
tematiserats och analyserats. Resultatet visar att begreppet barn i behov av särskilt stöd 
uppfattas svårt att definiera då det kunde innebära både långsiktiga och kortsiktiga behov. 
Språksvårigheter var det som framstod som vanligast tillsammans med utåtagerande barn och 
barn som inte tog kontakt med andra barn och vuxna.  
I analysen framgår utifrån Nilholms (2007) tre specialpedagogiska perspektiv att barnet i 
många fall är problembäraren och är den som bedöms och kategoriseras. En pendling mellan 
detta kompensatoriska synsätt och det kritiska där det framkommer frågor kring förskolans 
miljö och hur den är utformad framträder. Genom att tolka respondenternas uppfattningar har 
även dilemmaperspektivet framkommit där olika övervägande ställs mot varandra och 
beskrivs.  
 
Nyckelord: Förskola, identifiering, bedömning, normalitet, avvikelse och barn i behov av 
särskilt stöd 
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Inledning 
 
Förskolans arbete med och syn på barn i behov av särskilt stöd ses som en komplex fråga 
inom forskningsvärlden. Att skapa en miljö där alla kommer till sin rätt och kan utvecklas 
utifrån sina förutsättningar är av stor betydelse. Men vilka förutsättningar finns och i 
vilken utsträckning tas hänsyn till barns olika uttryck och behov? Detta har b.la. Elisabeth 
Nordin - Hultman (2009) forskat kring där hon argumenterar kring miljöns betydelse för 
vem man blir och huruvida man blir i behov av särskilt stöd eller inte. Detta kan även 
sättas i relation till läroplan för förskolan och hur den pedagogiska verksamheten ska 
anpassas utifrån alla barn där det ges utrymme för barns olika förutsättningar gällande 
lärande och utveckling. Alla barn ska stimuleras och utmanas i sin utveckling där 
förskolan har förväntningar och tilltro till barnens förmåga och kunnande (Skolverket, 
2006/ 2010).  
 
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Skollagen, 3 kap. 3 §). 
 
I förskolan arbetar man i arbetslag där det ingår olika professioner. Förskollärare och 
barnskötare är de som arbetar praktiskt i verksamheten där undervisning ska ske.  Detta 
på uppdrag av biträdande förskolechef samt övergripande förskolechef. Det är också 
förskolechefen som ansvarar för att barn i behov av särskilt stöd ges det stöd som deras 
speciella behov kräver (Skolverket, 2006/2010). Inom förskolan finns även andra externa 
professioner att tillhandahålla vid behov såsom specialpedagog, talpedagog och psykolog. 
Dessa ska tillsammans arbeta utifrån ett tydligt barnperspektiv där ett inkluderande 
synsätt ska ligga till grund. Men hur blir det när man riktar blicken på barnet? Linda Palla 
(2011) har i sin avhandling problematiserat detta där det framkommer att det är förskolan 
som avgör i vilka sammanhang barnet anses speciellt eller inte. Hur kan då den 
pedagogiska praktiken sättas i relation till tidigare forskning och läroplan för förskolan 
som inte har några krav på vad varje enskilt barn ska klara av eller uppnå vid en viss 
tidpunkt? I förskolan arbetar man efter strävansmål där man på uppdrag av läroplan ställs 
inför vissa krav och övervägande. Kunskaper om det enskilda barnet ska inte användas 
för att bedöma, kategorisera eller jämföra. Kunskapen ska istället ligga som grund för 
verksamhetens utveckling och dess fortsatta arbete. Det handlar om att skapa 
förutsättningar där man kan tillgodose alla barns behov (Skolinspektionen, 2011). För att 
detta ska kunna genomföras krävs en bred kompetens kring olika pedagogiska metoder 
och arbetssätt. Vilka kunskaper behövs för att kunna avgöra om ett barn är i behov av 
särskilt stöd eller inte och vem har ”rätten” och eller makten att ta det beslutet? Om 
förskolan ska bedriva en verksamhet för alla barn, där det inte finns några mål att uppnå, 
vem är då i behov av särskilt stöd?  
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur pedagoger inom förskolan identifierar barn i behov av särskilt 
stöd utifrån följande frågeställningar 

Frågeställning 
• Hur definierar pedagogerna barn i behov av särskilt stöd? 
• Hur arbetar pedagoger i förskolan för att upptäcka barn i behov av särskilt stöd? 
• Vem definierar gränsen för när det är aktuellt med att koppla inte andra 

professioner? 

Bakgrund 
I bakgrunden görs begreppsförklaringar och avgränsningar i studien. Avsnittet tar upp hur 
styrdokument inom förskolan beskriver barn i behov av särskilt stöd. En kontext och 
arbetsbeskrivning kring hur Förskolans Elevhälsoteam är uppbyggd i kommunen, där 
undersökningen skett, presenteras. Bakgrunden avslutas med en översikt kring tidigare 
forskning inom området.  
 

Förskolan 
Förskolan är idag en egen skolform och uppdraget vilar på Läroplan för förskolan, Lpfö 
98 (Skolverket, 2006/2010). Läroplanen för förskolan har på många sätt hjälpt till med att 
synliggöra förskolans arbete och komplexitet. Den har ett syfte att utifrån lagar och regler 
höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten och därmed skapa en likvärdig förskola i 
hela landet. Verksamheten behöver dock inte utformas lika på alla förskolor. Hänsyns ska 
tas till aktörernas olika livssituationer och behov. Läroplanen för förskolan är utformad 
utifrån strävansmål tillskillnad från skolan som arbetar utifrån uppnåendemål. Därmed är 
det verksamheten som ska bedömas och utvärderas och inte barnen.  

Förskolans uppdrag är att ge barn mellan ett och fem år möjlighet till utveckling och 
lärande. Lärande är en del av livet och förskolan har därmed en betydelsefull roll utifrån 
att förskolan är det första steget i vårt svenska utbildningssystem. Det är i förskolan som 
många barn tillbringar sina första år och inom den forskning som bedrivs inom området 
blir man mer och mer överens om att de första åren i en människas liv är viktiga för hur 
man senare i livet förhåller sig till sina medmänniskor (Palla, 2011). 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2006/2010) ska utgångspunkten för den pedagogiska 
verksamheten i förskolan utgå ifrån individens egna förutsättningar. Detta tolkas olika 
beroende på vilken förskola man kommer till och vilka pedagoger man där möter. Barnen 
har dock rätt till utveckling och lärande utifrån egna förutsättningar och samtidigt ta del 
av gemensamma normer för vad som anses viktigt för att utvecklas och verka i ett 
gemensamt samhälle. Förskolans uppdrag blir därmed att förhålla sig till barnet som 
individ såväl som att vara en del av en grupp med hänsyn till varandras olikheter. Detta 
ska ske i sammanhang där även dagliga rutiner och förskolornas lokala styrdokument är 
levande. Under de senare åren har kraven på förskolans verksamhet ökat samtidigt som 
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det skett stora ekonomiska besparingar inom verksamheten. Antalet utbildade lärare inom 
förskolan har minskat samtidigt som införandet av läroplan och fler barn i barngrupperna. 
För pedagogerna kan det uppfattas svårt och oförståeligt vilket kan leda till att 
verksamheten upplevs som dysfunktionell där barnet blir ett verktyg för hur man 
upplever sin profession (Palla, 2011).  

Utifrån läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006/2010) kan vi läsa att det 
enskilda barnet inte ska bedömas vilket innebär att betyg och eller omdömen inte ges det 
enskilda barnet. Däremot ska det bedrivas en pedagogisk verksamhet där man har mål att 
stäva efter. Trots att det inte är det enskilda barnet som ska bedömas visar utvärderingar 
inom förskolans verksamhet på att det finns tendenser på att just bedömning i förskolan 
blir allt vanligare (Skolinspektionen, 2011). Vallberg Roth (2010) ser att utvecklandet av 
bedömning i förskolan hänger ihop med den dokumentationskultur som finns inom 
förskolan idag och att denna trend begränsa synen på barns olikheter och förutsättningar. 
I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006/2010) beskrivs på 
ett tydligare sätt än tidigare hur man som pedagog bör förhålla sig till utvärdering och 
dokumentation både vad gäller det enskilda barnet och hur verksamheten bedrivs. 

Dokumentationer som metod för att få syn på barns lärande och utveckling av verksamhet 
inom förskolan kan ses som ett utvecklande av de traditionella observationerna som 
funnits inom förskolan i tidigare tradition. Även om den idag används för att utveckla 
verksamheten har den även under senare tid kommit att kritiseras för att denna metod 
alltför ofta lägger fokus på barnet som mål för bedömning (Palla, 2011). 

Enlig läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2006/2010) ska förskolan använda sig 
av olika uttrycksformer för att främja barns utveckling och lärande. Att kunna 
kommunicera och uttrycka sig med hjälp av exempelvis bild, musik, drama och dans 
utöver tal och skrift språk främjar barns olika sätt att utvecklas och lära (Månsson, 2006). 
Förskolan har i sin tradition kunnat se till barns olikheter i större utsträckning i 
förhållande till grundskolan. Därmed har också grundskolan i större grad haft en mer 
särskiljande verksamhet kring elever/barn än vad förskolan haft.  

FEHT	  
Förskolans Elevhälsoteam, FEHT är ett resurstema i kommunen där studien är utförd och 
består av olika professioner och kompetenser. I förskolans elevhälsoteam ingår 
förskolechef/biträdande förskolechef och elevhälsoteamrepresentanter. Elevhälsan ingår 
utifrån en plan som fastställs per läsår i förskolans elevhälsoteam. Detta team av 
kompetenser kan bestå av specialpedagoger med olika inriktningar, psykologer, kuratorer 
samt dramapedagog. Familjestöd i skolan kan också kopplas in vid behov.  
 
För att kunna upptäcka, identifiera och åtgärda särskilda behov har kommunen, där 
undersökningen skett, tagit fram en plan för hur arbetsprocessen ska genomsyra barns 
lärande och utveckling. Processen börjar vid att personal, som antingen själv, genom ett 
barn eller en vårdnadshavare eller på annat sätt uppmärksammat ett barn i behov av 
särskilt stöd. Elevhälsan kan konsulteras och delta i alla steg i den aktuella 
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arbetsprocessen. Samråd mellan personal och vårdnadshavare ska ske under hela 
arbetsprocessen. 
 

• När personalen uppmärksammat behovet anmäls detta till förskolechef eller till 
den som förskolechefen delegerat till. Ansvarig pedagog beskriver sedan 
svårigheterna utifrån organisation, grupp och individ.  

• Förskolechef ansvarar sedan för att en kartläggning omgående genomförs i 
samråd med vårdnadshavare och ansvarig pedagog. Denna kartläggning 
analyseras därefter av ansvarig pedagog tillsammans med de andra i arbetslaget. 
Elevhälsan samt externa professioner kan konsulteras vid behov. 

• Handlingsplan upprättas och beslut tas av förskolechef i samråd med föräldrar 
vilka åtgärder och stödinsatser som ska dokumenteras i denna handlingsplan. 

• Uppföljning och utvärdering sker av de stödinsatser som satts in och hur dessa ska 
utvärderas i handlingsplanen. 

• Förskolechef ska följa upp och analysera effekterna av de åtgärder som lagts fram 
och utifrån dessa fatta relevanta beslut. Återrapportering till 
förskolechef/biträdande förskolechef sker via förskolans elevhälsoteam där analys 
och de åtgärder och insatser som arbetats kring. Detta bli underlag för vidare 
åtgärder kring vilka prioriteringar och utvecklingsåtgärder för förskolan. Rutiner 
för hur återrapportering från förskolans elevhälsoteam till förskolechef ska finnas 
på varje förskoleområde. 

 
 
Ett förslag kring struktur för förskolans elevhälsoteam har tagits fram av kommunen och 
presenteras i det dokument kommunen tagit fram gällande Förskolans plan för särskilt 
stöd (2012). 
 

• Ansvarig förskollärare eller representant för Elevhälsan anmäler ärende Skriftligt 
eller muntligt till ansvarig chef senast en vecka före mötet. 
Förskolechef/biträdande förskolechef skickar dagordning till samtliga FEHT- 
deltagare. 

• Ansvarig förskollärare eller den man utsett i arbetslaget eller representant för 
Elevhälsan redogör i förskolans elevhälsoteam för ärendets pedagogiska 
dokumentation och eventuell handlingsplan för särskilt stöd (i vissa fall kan den 
pedagogiska kartläggningen göras på FEHT). 

• Förskolans elevhälsoteam analyserar varför och hur svårigheten uppstått 
(organisation, grupp, individ). 

• Förslag till åtgärder diskuteras. 
• Förskolechef/biträdande förskolechef fattar beslut om åtgärder/insatser. 
• Respektive FEHT följer upp åtgärder/insatser kontinuerligt samt informerar 

förskolechef regelbundet. 
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Det enskilda FEHT rapporterar regelbundet till förskolechef. Förskolechef analyserar på 
övergripandet förskoleområdenivå och fattar beslut om prioriteringar, resursfördelning, 
utvecklingsinsatser, kompetensutveckling osv. Prioritering kan handla om det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet men också kring särskilda uppdrag, insatser 
(organisation, grupp, individ). 
Förskolechef kan göra analysen i en övergripande struktur där förskoleområdets 
ledningsteam och Elevhälsan deltar. Familjestöd i skolan kan adjungeras. Möten kan 
hållas två gånger per termin (gärna i ett 1-16 års perspektiv). 
På dessa möten kan tider beslutas för Elevhälsans deltagande i respektive förskolas 
elevhälsoteam. Förskolechef ansvarar för att en struktur och en organisation upprättas 
(Förskolans plan för särskilt stöd, 2012). 
 

Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2000) beskriver Vygotskijs syn på hur världen tolkas i ett sammanhang mellan 
mänskligt handlade och tänkande förhållande till sin omgivning. Det är tillsammans med 
andra som vi lär oss om hur vår omvärld fungerar. All kommunikation och allt handlande 
har betydelse för hur vi förhåller oss till andra människors upplevelser. Det 
sociokulturella perspektivet handlar om hur människan påverkas av att delta i olika 
sociala och kulturella sammanhang och hur de utifrån att befinna sig i denna verksamhet 
kan ta vara på och dra nytta av det olika redskap som erbjuds. Grundtanken i det 
sociokulturella perspektivet är att kommunikation och samspel är direkt avgörande 
mellan människan och att vi inte kan undvika då individen alltid är den del av en social 
interaktion. Tänkandet kan ses som kollektiva och individuella processer och ett samtal 
kan vara ett sätt att tillsammans utveckla sina tankar.  

Vygotskij menar att social aktivitet främjar olika psykologiska processer och kan handla 
om logiskt tänkande och selektiv uppmärksamhet. Barn lär sig först samspela med 
varandra för att senare bli mer självständig. Genom samspelet främjas de psykologiska 
processerna för att sedan bli en del av barnet egna psykologiska förmåga. Genom att ta 
del av begrepp som är skapade av andra utvecklar barnen sitt tänkande. Dessa begrepp 
använder sig sedan barnen av utan att vara medvetna om vad de gör. Barnet påverkas 
omedvetet av de yttre omständigheterna och blir därmed en social konstruktion. 

Jag har valt att använda mig av det sociokulturella perspektivet då det intresserar mig för 
hur det mänskliga lärandet går till i sociala sammanhang i förhållande till samspelet 
mellan kollektiv och individ (Säljö, 2000). Perspektivet intresserar mig i förhållande till 
hur pedagoger identifierar barn i behov av särskilt stöd. 

Teoretiska perspektiv 
Nilholm (2007) beskriver att specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken 
inte räcker till. Han menar att specialpedagogik har varit urskiljande av det onormala 
vilket resulterat i att man segregerat och kategoriserat in barn i olika fack där de fått olika 
förutsättningar och lösningar som ansetts positiva för den enskilde individen. Hur vi ser 
på det specialpedagogiska uppdraget kan vara direkt avgörande för hur situationen ska 
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utvecklas inom förskola och skola för de barn som är i behov av särskilt stöd. Flera 
forskare runt om i världen har försökt att identifiera olika specialpedagogiska begrepp. 
Dessa specialpedagogiska perspektiv speglar synsättet på det specialpedagogiska 
uppdraget. 
Studien utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i Nilholms (2007) 
tre grundläggande perspektiv. Dessa tre perspektiv speglar pedagogers sätt att tänka kring 
identifiering av barn i behov av särskilt stöd.  
 

Kompensatoriska perspektivet 
Här ska den grundläggande idén handla om att kompensera eleven/barnet för deras 
individuella problem. Det grundar sig i en medicinsk eller psykologisk tradition där en 
diagnos är central. Här är det avgörande att hitta egenskaper eller förmågor som innebär 
problem för individen. När en avvikelse lokaliserats anses man lägga fokus på individen 
och inte på miljön. Gången blir således att i ett kompensatoriskt perspektiv identifieras 
olika problemgrupper, söker efter neurologiska och psykologiska förklaringar för att 
därefter skapa metoder för att kompensera det aktuella problemet. Särskilt stöd riktas mot 
det individuella problemet vilket innebär att man bortser från ett inkluderande arbetssätt 
(Nilholm, 2007). 
 

Kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivet står i kontrast till det kompensatoriska perspektivet när det 
gäller kunskapssyn och menar att kunskap är relativt i förhållande till sammanhang. Man 
ska se bortom särskiljande lösningar och verksamheten ska förespråkas av inkludering 
och delaktighet. Orsakerna till problemet söks utanför eleven/barnet och olikheter ska ses 
som en tillgång. Nilholm (2007) menar att förespråkarna inom det kritiska perspektivet 
har ett motstånd till begreppet normalitet och vad detta begrepp för med sig för eventuella 
konsekvenser. Förskolans/skolans uppgift blir därmed att skapa en miljö som passar alla 
barn där alla barn utvecklas utifrån sina förutsättningar. I det kritiska perspektivet är man 
kritisk till hur användbar och objektiv en diagnos är. Att bygga upp en specialpedagogisk 
verksamhet kring diagnostisering är enligt detta perspektiv inte att föredra och 
specialpedagogiken ses som ett förtryck av avvikande grupper (Nilholm, 2007). 
 

Dilemma perspektivet 
Nilholm (2007) menar att dilemmaperspektivet utgår ifrån tanken att alla barn har rätt till 
samma utbildning där man ska utgå ifrån och anpassa verksamheten efter alla 
elevers/barns olikheter. Dilemman är de motsättningar som skapas och som inte går att 
lösa. Undervisningen eller verksamheten ska individualiseras samtidigt som den ska ge 
alla barn/elever lika kunskaper och färdigheter där hänsyn ska tas till allas olikheter. I 
dilemmaperspektivet är man kritisk till både det kompensatoriska perspektivet och det 
kritiska perspektivet. Man vill se att elever/barn är olika snarare än att se brister hos 
eleverna/barnen. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt berörs tidigare forskning som handlar om identifiering av barn i behov av 
särskilt stöd. För att få en ökad förståelse för vad detta kan innebära presenteras här olika 
begrepp som anses vara relevanta i relation till studiens syfte. 

Specialpedagogisk forskning inom förskolan 
Under förskolans uppbyggnad och i samband med barnstugeutredningen på 1970 och 80-
talet ökade intresset för specialpedagogik inom kommuner, förskola och forskning. Det 
var också vid denna tidpunkt som intresset väcktes för mångfald och hur man skulle 
förhålla sig till det inom den svenska förskolans verksamhet. 
Lassbos (1976) litteraturöversikt speglar synen på specialpedagogik under 60- talet och 
början av 70-talet. Översikten handlar mest om beskrivningar och förklaringar kring 
metoder och projekt som har med funktionshinder och individuella avvikelser, så kallade 
”störningar” att göra.  
Daun (1987) utgår ifrån och beskriver i sin rapport hur barn med funktionshinder, som 
befinner sig i förskolan under detta årtionde, har det. Genom sin undersökning har han 
fått fram att pedagogerna i förskolan upplever sig ha för lite kunskap inom området 
specialpedagogik. Identifieringen av barn i behov av särskilt stöd sker väldigt olika 
beroende på vilka pedagoger barnen möter i verksamheten och det framkommer att det 
finns stora problem kring uppfattningen av vilka barn det är som är i behov av särskilt 
stöd. 
Emanuelsson, Persson, Rosenqvist (2001) menar att i sin forskningsöversikt, som gjordes 
inom det specialpedagogiska området 1995-2001 inte kunde hitta något forskningsprojekt 
som kunde benämnas som förskole studie i förhållande till verksamhet och pedagogisk 
miljö. Däremot finns det ett stort antal studier gjorda kring barn i förskoleåldern och där 
man kopplat in andra professioner kring insatser av dessa barns individuella problematik. 
Dessa studier är de som dominerar forskning kring specialpedagogik i förskolan. Att titta 
på verksamheten och vilken roll pedagogerna inom verksamheten har förekommer 
sällan(Lutz, 2006). 
 
I Kristian Lutz (2009) avhandling: Kategorisering av barn i förskoleåldern. Styrning och 
administrativa processer syftar till att problematisera och kartlägga hur barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan kategoriseras in i olika fack. Han har genom analys av intervjuer 
och olika former av dokument, relevanta för förskolan, b.la. kommit fram till att 
styrdokumenten är alltför tolkningsbara och att det genererar i att barnet ska anpassas till 
verksamheten och inte tvärtom som styrdokumenten för förskolan beskriver. 
 
Lutz (2006) har även tittat på inom vilka diskurser det bedrivs internationell forskning 
inom specialpedagogik och kommit fram till att det finns flera projekt där man tittar på 
metoder för bemötande av olika former av funktionsnedsättningar. 
Den svenska förskolans verksamhet i internationella sammanhang är organisatoriskt 
väldigt olik andra länders förskoleverksamhet och därmed är det svårt att göra 
jämförelser mellan verksamheterna. Det är i princip i Sverige och i Norge som man 
kunnat se likheter mellan förhållningssätt inom specialpedagogisk forskning. Många 
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verksamheter ute i världen bedriver en segregerande verksamhet. Lutz (2006) hänvisar 
till en studie gjord i USA där endast 60 % av alla barn som hade någon form av 
funktionsnedsättning var integrerade i den vanliga förskoleverksamheten vid årsskiftet 
1999/2000. I länder som Storbritannien arbetar man mer likt Sverige kring ett 
integrerande förhållningssätt trots att det kompensatoriska perspektivet på lärande, där 
man lägger problemet på barnet, är vanligast förekommande.  
 

Barnsyn	  
Hur vi definierar barn har betydelse för den omsorg och det bemötande som de får. 
Karsten Hundeide (2006) menar i sin forskning att synen på barnet i grunden handlar om 
människosyn och respekt. Därmed är innebörden av begreppet barnsyn väldigt 
individuellt. Barnsyn handlar om hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till 
barnen som personer. Barnet som person bygger på en grundtanke inom humanismen och 
ett antagande om att barnet är en medmänniska. Alla har behov av att göra sig förstådd, 
tolkad och kärleksfullt bemött samt att få utlopp för att handla utifrån egna initiativ och 
avsikter(a.a.). Barnet som person hänger ihop med en förmodan om att barnet är unikt, 
har specifika erfarenheter och en egen historia i bagaget. Att se på barnet som en person 
och medmänniska förutsätter en respekt för barnets värdighet. 
Sheridan m.fl. (2010) lyfter fram förskolornas kvalitet i förhållande till lärandemiljö och 
hur barn och lärare tillsammans är medskapare av kunskap. Det innebär en syn på barnet 
som en kompetent människa som har förmågan att relatera till världen. Barnet har 
intentioner med sitt lärande och är av naturen nyfiken på vad livet och världen har att 
erbjuda.  
 

Särskilt stöd och identifiering av barn i förskolan 
Under det senaste decenniet har stort fokus riktats mot begreppet barn i behov av särskilt 
stöd och vad som anses vara ”normalt”. Studier visar på att fler barn behöver 
undervisning i mindre grupper samt att inskrivningarna till särskolan ökat inom vissa 
åldersgrupper de senaste åren (Swärd/Florin, 2011). Tideman (2000) har i sina studier sett 
att begreppen är glidande och att gränserna för vad normalitet innebär är olika beroende 
på tid och plats. Svårigheterna blir därmed inte något objektivt utan istället relativt 
beroende på elevens/barnets svårighet och hur förskola och skola förhåller sig och kan 
anpassa sin verksamhet utifrån varje barns individuella behov. Tolkningen är att barnen 
anpassas efter verksamheten i stället för tvärtom. Han menar att det handlar om hur 
förskolor och skolor förhåller sig till begreppen vilket beskriver att barn i behov av 
särskilt stöd är en social konstruktion då det är förskolan och skolan som sätter ramarna 
för vad som är normalt och vad som är avvikande.  
Björck – Åkesson, m.fl.(2010) har i sin studie undersökt begreppet barn i behov av 
särskilt stöd utifrån pedagogers olika uppfattningar kring begreppet och kommit fram till 
att det inte finns några klara kriterier kring begreppets betydelse hos pedagogerna inom 
förskolans verksamhet. Kvalitén på verksamheten anses vara det bästa stödet för barn i 
behov av särskilt stöd och förskolorna, som är skyldig enlig lag att ge särskilt stöd till 
barn som är i behov av detta, ska kunna tillhandahålla en verksamhet som passar alla 
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barn. Studien visar att när det gäller specifika stödåtgärder fattas besluten kring dessa av 
externa professioner. En utredning av barnet görs för att sedan besluta vilket stöd som ska 
tillhandahållas inom ramen för den verksamhet som förskolan bedriver. Det är dock i 
denna verksamhet som bedömningen av att ett barn som anses vara i behov av särskilt 
stöd uppmärksammas. Pedagogerna i förskolan, men även föräldrarna är de som upplever 
att barnen som är i behov av särskilt stöd inte passar in i verksamheten och därmed inte 
anses fungera inom ramen för den verksamhet som förskolan bedriver.  
Lutz (2006) skriver i sin avhandling Konstruktionen av det avvikande barnet att 
definitionen av barn i behov av särskilt stöd grundar sig i människans erfarenhet och 
kunskap kring dessa barn och att det finns ett syfte med att dessa barn ska identifieras. 
Syftet kan vara att man genom definition kan öka kunskapen kring barns olikheter och 
hur dessa kan bemötas i den pedagogiska verksamheten. Tillfällen för 
kompetensutveckling där man genom att få tillgång till olika professioner inom 
förskolans organisation kan bida med att nätverk skapas för att barnet ska kunna få sina 
behov tillgodosedda inom ramen för den ordinarie verksamheten.  
Björk – Åkesson m.fl.(2010) menar i sin forskning att begreppet ”barn i behov av särskilt 
stöd” är socialt konstruerat och byggts upp utifrån de vuxna professionellas erfarenheter 
och värderingar. Lahdenperä (1999) beskriver även hon hur begreppet barn i behov av 
särskilt stöd är social konstruerat. Hon skriver i sin forskning att det främst handlar om att 
det är pedagoger som identifierar barn i behov av särskilt stöd utifrån att barnet inte följer 
de riktlinjer och förväntningar som anses vara ”normala” inom ramen för verksamheten. 
Samma problem hos barn kan visa sig på olika sått beroende på vilken miljö de befinner 
sig. Hur barnets framtid kommer att se ut hänger intimt ihop med vilka pedagoger dessa 
barn stöter på under sina år i förskola och skola. Pedagogerna känner sig ofta maktlösa 
och vet inte hur de ska förhålla sig i situationerna kring barn i behov av särskilt stöd 
vilket resulterar i att de inte kan anpassa verksamheten efter barnens behov.  
Miljön där barnen befinner sig och hur dessa rum är planerade och utformade anser 
Nordin-Hulman (2009) är av stor betydelse och avgörande om ett barn passar in eller inte. 
I sin studie reflekterar hon över vilken betydelse miljön, materialets och tidens betydelse 
för huruvida barn blir i behov av särskilt stöd eller inte. Hon talar om vikten av en miljö 
där det kan skapas meningsfulla sammanhang. En miljö där rummen är planerade och 
skapade utifrån barns olikheter. En miljö som är enhetlig och homogen begränsar barns 
olika sätt att skapa en relation till sin omgivning vilket ökar risken för exkludering. De 
barn som inte passar in uppfattas som avvikande. Nordin-Hultman (2009) är kritisk till 
hur förskola och skola skapar institutionsliknade miljöer där förklaringar till hur barnen 
beter sig sätts i relation till barnets egenskaper och vad de tidigare varit med om. Studien 
visar på att det är barnet som är problembäraren snarare än verksamheten där barnet 
befinner sig. 
Lutz (2009) ställer sig frågan i sin avhandling vems problem som definieras och i relation 
till vad när det kommer till hur barn i behov av särskilt stöd kategoriseras. Barn i behov 
av särskilt stöd skulle kunna ses som ett samhällsproblem då hans studie visar på vikten 
av den generella kvalitén på verksamheten inom förskolan ligger till grund för hur många 
barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Enligt Lutz (a.a.) kan barn i behov av 
särskilt stöd även ses som ett verksamhetsproblem. Här ska då barnet anpassas utifrån 
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befintlig miljö utifrån att förskolan är en förberedande verksamhet till grundskolan och 
den verksamhet som bedrivs där. En annan aspekt Lutz lyfter fram när det handlar om 
kategorisering av barn i behov av särskilt stöd handlar om den enskilda individen där man 
ser barnet som problembäraren där åtgärderna kring barnet kan kopplas till olika 
teoretiska konstruktioner i förhållande till barns generella utveckling. Att göra denna 
bedömning anses av stor vikt då det handlar om att ge barnet förutsättningar genom att 
sätta in adekvat kompetens för att lösa problemet (Lutz, 2009). 
 

Normalitet och avvikelse 
Tideman (2000) beskriver i sin forskning hur normaliseringsprincipen skapades i början 
av 1950- och 1960 – talet och hur denna legat till grund för resonemanget kring ämnet. 
Att kategorisera in människor i olika fack såsom normala och onormala är en del av hur 
samhället fungerar. Normalitet är inte ett fast tillstånd utan påverkas beroende på vilket 
sammanhang en människa befinner sig i och förändras därmed över tid. Normalitet och 
avvikelse innebär enligt Tidemans (2000) perspektiv att normaliseringsprincipen bygger 
på en strävan efter det normala men att synen på detta begrepp kan ses olika. Han 
beskriver i huvudsak tre olika sätt att se på normalitet där det första sättet kallas för 
statistisk normalitet där normalitet beskrivs som det normala, vanliga och genomsnittliga 
sättet att ”vara”. Det andra sättet beskrivs som normativ normalitet och utgår ifrån de 
värderingar som samhället vid en viss tidpunkt anses vara normalt. Det tredje sättet 
handlar om individuell eller medicinsk normalitet där individen anses normal eller frisk 
och inte avvikande eller sjuk. Avviker individen från det normala behöver man vård och 
behandling för att bli normal. Målet är att göra det avvikande normalt (a.a.). 
Markström (2005) har i en etnografisk studie som bedrivits på två förskolor under ett år 
sett att de flesta barn idag går på förskolan och att det blivit en viktig del av barndomen. 
Det visar på att förskolan har fått stor betydelse utifrån ett samhällsperspektiv för både 
barn, föräldrar och de som arbetar inom verksamheten. Resultat visar dock på att det 
finns tydliga ramar för vad som kan uppfattas normal och avvikande och att dessa båda 
begrepp påverkar både möjligheter och begränsningar för barnen inom förskolans 
verksamhet. Markström (2005) beskriver i sin avhandling hur förskolan har blivit en 
normaliserande praktik. Förskolan har sin tradition i att miljön ska vara hemlik och att 
verksamheten byggs upp via tydliga rutiner. I en rutinstyrd verksamhet kan det lätt uppstå 
situationer där normer och ordningar visar hur och vad barnen ska leka. Därmed uppstår 
ett maktförhållande kring rummens betydelse och verksamheten. I en normaliserande 
praktik uppstår lätt bedömningar av vad barn kan och inte kan men även vad barn är och 
inte är. Detta skapar en norm för vad som är normalt och vad som är avvikande för 
sammanhanget. Markström talar om det normala barnet och hur förskolan förhåller sig till 
detta begrepp i förhållande till förskolans intentioner. Pedagogerna är medvetna om att 
alla barn är olika och behöver bemötas olika men ändå finns det ramar för hur barnen ska 
vara. Förskolan ses som skolförberedande och ett dilemma är att möta och se varje barns 
individuella förutsättningar. 
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Lutz (2006) behandlar i sin avhandling begreppen utveckling, avvikelse och särskilt stöd i 
förskolan och var dessa står i relation till varandra. Han ställer sig frågan kring legitimitet 
och hur begreppet avvikelse definieras i förskolan. Begreppet normalitet problematiseras 
utifrån ett samhällsperspektiv och sätts i relation till människors olika sätt att se på vad 
begreppet avvikelse innebär. 
Resultatet visar på att de barn som enbart uppmärksammats, för någon forma av 
avvikande beteende, av förskolans pedagoger inte i samma utsträckning fått pedagogiskt 
stöd som de barn som utretts av externa professioner och fått diagnos. Kategoriseringar 
förekommer och fokus i ansökningar kring pedagogiskt stöd handlar i flera fall om ett 
segregerade förhållningssätt där det enskilda barnet lyft ur verksamheten för individuell 
träning. Kartläggning av verksamheten lyfts sällan fram i sammanhanget vilket betyder 
att det är barnet som blir problembäraren. 
  
Lutz (2009) har i sin avhandling Kategorisering av barn i förskoleåldern studerat 
kategorin barn i behov av särskilt stöd i förskolan och vilka kategoriseringsprocesser som 
förknippas med eventuella definitioner av beteende. Barn i behov av särskilt stöd är 
konstruerat och menar att dessa barn har blivit föremål för bedömning utifrån 
vuxenperspektivet och olika professioners uppfattningar kring begreppen normalitet och 
avvikelse. Genom att definiera och kategorisera har de vuxna bildat sig en problembild 
kring barnen för att senare kunna bemötas av rätt stöd för den aktuella problematiken och 
därmed gynna det enskilda barnet men också verksamheten i sig. Lutz (2009) beskrivet 
att det inom den specialpedagogiska forskningen, som till stor del är förknippad med 
skolan, bedrivits diskussioner mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik. Inom 
förskolan handlar det om att lägga det kompensatoriska perspektivet bakom sig och av att 
normalisera förskolans miljö. Gränserna för vad som anses normalt förvänts då ändras för 
att fler barn ska kunna ta del av den vanliga pedagogiken. Fokus ligger på att granska den 
miljö som barnet befinner sig i och att skaffa sig kunskap om de eventuella problem som 
finns för att kunna anpassa miljön till det enskilda barnet.  
 

Makt och bedömning 
Alveson & Sköldberg (2008) menar att Foucaults teorier är användbara när 
undersökningar handlar om relationen mellan makt och kunskap. Makt blir därmed en 
central del i förhållandet mellan aktör och struktur där även makt ses som en förutsättning 
för förändring.  
Makt är inte något som finns hos någon särskild person, grupp eller myndighet. Makt 
förekommer endast i relationen med andra och när den i de sammanhangen uttrycks i 
handling. För att kunna utöva makt krävs kunskap. Kunskap är det som möjliggör makt 
då dessa båda begrepp står i ständig relation till varandra. Denna relation är dock 
föränderlig beroende på hur regler och gränser tar sig utryck i dess sammanhang. Makt 
gör kunskapen möjlig och kunskap förmedlar makt genom diskursen om kunskap. Vill 
man förstå makt är det bästa sättet att befinna sig i och studera de institutioner där 
diskurserna finns. Foucault menar därmed att begreppet diskurs alltid ska sättas i relation 
med kunskap och makt. Att studera diskurser är det därmed väldigt viktigt att 
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uppmärksamma vad som uttrycks och vad som inte uttrycks för att kunna tolka vad det är 
för kunskap det är som förmedlas och hur detta kan sättas i relation till makt och 
förändring.  
Foucault menar att det är i vardagens rutiner där människa använder sig av olika 
strategier som maktrelationer upprätthålls och förändras. Detta benämner han mikromakt. 
Han kopplar denna mikromakt till normalisering och formandet av individer som anses 
formbara och möjliga att kontrollera. Skolor och fängelser är två av samhällets 
institutioner där makt utövas och organiseras. Inom skolan legitimeras och upprätthålls 
utvecklingspsykologiska teorier i relation till barnen. Här uppkommer påstående som tas 
förgivna och som ses som den enda sanningen. Detta påverkar tankesättet kring individen 
som blir under ständig påverkan mellan vad som anses vara normalt eller avvikande 
(Markström, 2005). 
I denna studie är Foucaults tankar om makt och relationer relevant då undersökningen 
utgår ifrån hur barn i behov av särskilt stöd identifieras i Förskolan som normaliserande 
praktik. 
 
Lutz (2009) skriver i sin avhandling att när barn betraktas som barn i behov av särskilt 
stöd så har de kategoriserats och blivit bedömda utifrån ett vuxenperspektiv. Barnen ses 
som ett problem vilket utgör utgångspunkten för vuxnas bedömning. Avsikten med 
bedömningen kan vara att det specifika problemet ska kunna bemötas med att få tillgång 
till rätt stöd som i första hand ska gynna barnet själv men också verksamheten där 
problembäraren finns. Egenskaperna hos det enskilda barnet blir därmed ogripbara vilket 
resulterar i att barnet blir föremål för olika professioners uppfattningar kring vad som är 
normalt och vad som är avvikande.  
I Pallas (2011) avhandling Med blicken på barnet, framkommer att det speciella hos barn 
uppstår i förhållande till vilka krav och förväntningar vi har. Hon menar att förskolan som 
samhällsinstitution har makten att avgöra och definiera vem som är avvikande eller inte. 
Två övergripande resonemang kom fram i studien. Det heterogeniserande resonemanget 
där det talas om barns olikheter samt den homogeniserande där ett resonemang som anses 
mer realistisk och kompensatorisk betonas när tolkningar av uppdraget utifrån läroplan 
ska omsättas i praktiken. Dessa två resonemang påverkar varandra vilket skapar 
instabilitet och osäkerhet då man hade svårt att formulera sig runt de barn som 
pedagogerna bekymrade sig för. Denna osäkerhet skapade konflikter mellan pedagogerna 
då det inte visste hur de skulle benämna barnen som de var bekymrade för då detta 
skedde utan att värdera och jämföra kunskaper och beteende kring hur dessa var 
åldersrelaterade. Arbetet kring att hitta rätt stöd för att skapa en så bra och utvecklande 
miljö som möjlig för alla barn visade sig vara mer homogeniserade och 
prestationsinriktad (Palla, 2011). 

Diagnos i förskolan 
Begreppet diagnos kan enligt Jacobsson (2002) kategoriseras utifrån olika betydelser 

• Medicinsk kategori där diagnosen ger en objektiv förklaring som grundar sig på 
olika förklaringsmöjligheter. 
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• Administrativ kategori där diagnosen fungerar som en grund för att få hjälp av 
särskilda resurser kring barnet och dess problematik. 

• Identitetsfrågor där diagnosen vidgar eller begränsar utrymmet för reflektion 
kring individen. 

Hjörne och Säljö (2008) menar att medicinsk expertis är oenig både om orsaker till 
diagnos och antalet drabbade. Jacobsson (2002) skriver att det har blivit allt lättare att 
ställa diagnos eftersom forskning inom området lett till en ökad medvetenhet hur 
utredningar kring barnen ska gå till. Gillberg och Söderström (2011) beskriver att 
diagnostiken bygger på att olika professioner arbetar tillsammans. Läkare och psykologer 
och pedagoger ska i team hjälpas åt för att få fram en relevant grund för hur situationen 
kring barnet fungerar. En viktig grund för utredningen är samtal med föräldrar och barnet 
själv för att få en överblick kring hur barnets dagliga miljö fungerar. 

Enligt Hjörne och Säljö (2008) domineras dagens förskola och skola av en medicinsk 
diskurs där diagnosen har fått ett starkt genomslag och bidrar till och legitimerar behovet 
av stödinsatser. Jacobsson (2002) menar att skolans ekonomiska ramar har minskat vilket 
innebär att motiveringarna kring barns behov av stöd utöver vad den vanliga pedagogiken 
kan ge har fått det svårare. Ledningen inom skolan har ökat kravet på vilka elever som 
ska få särskilt stöd vilket innebär att eleverna inom både skola och förskola helt ska fått 
en diagnos för att få tillgång till stödåtgärder och insatser. Kinge (2000) menar att synen 
på diagnostisering ser olika ut och diskuteras flitigt inom skola och förskola. Hon menar 
att barnet oavsett om det har en diagnos eller inte är den det är. Kinge (2000) anser det 
därför viktigt att vi ställer oss frågor som handlar om betydelsen av en diagnos och för 
vem och vad en diagnos kan göra för skillnad.  

Jacobsson (2002) beskriver i sin studie att lärarna i dag ställer sig positiva till en diagnos 
och vad denna kan generera i inom förskolans och skolans verksamheter. Inte bara för 
den enskilda individen utan av för lärarna själv. Olika former av pedagogiska 
stödåtgärder ses som positiva men även att de introduceras i olika arbetssätt kring 
diagnoserna och dess förklaringar. Lutz (2009) skriver i sin avhandling att synen på 
diagnoser och dess funktioner ser olika ut för olika pedagoger. En diagnos kan minska 
problematiken kring barnet men samtidigt är det lätt att lägga ett allt för stort fokus på 
diagnosen och därmed inte se till barnet bakom diagnosen och dennes behov. Lutz (2006) 
visar dock på att pedagoger inom förskolan ogärna ser sig som en del av 
diagnostiseringskulturen. 

Björck-Åkesson m.fl. (2005) menar att diskussionen kring specialpedagogik har 
diagnosen haft en betydande roll när det handlar om förutsättningar kring barn i behov av 
särskilt stöd. En medicinsk diagnos anses enbart vara en bakgrundsfaktor till varför det 
uppstår svårigheter i utveckling och lärande. En medicinsk diagnos har sällan en koppling 
till olika pedagogiska metoder då dessa sällan tar bort diagnosen. Vanligt är ändå att 
diagnosen används i syftet att bedöma barns behov av särskilt stöd vilket är avgörande 
hur resurserna prioriteras och fördelas. Utgår man enbart utifrån en diagnos riskerar 
barnet att bli diagnosen. Svårigheterna stannar vid själva diagnosen och barnet blir 
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problemet istället för att inse sambandet mellan barnet, samspelet och den miljö man 
befinner sig i. De åtgärder som kan användas för att skapa möjligheter kring utveckling 
och lärande tenderar att försvinna om man inte matchar ihop de olika behov som finns 
(Jacobsson, 2002). 

Metod 
I metoddelen beskrivs tillvägagångssätt för att komma fram till ett resultat. Studiens 
metod beskrivs liksom urval av respondenter, genomförande och analys. Här tas även 
etiska övervägande upp samt reflektioner kring trovärdighet, och tillförlitlighet. 

Intervju 
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsintervju. Syftet var att genom 
intervjuer få ta del av pedagogers syn på hur identifiering av barn i behov av särskilt stöd 
uppmärksammas i förskolan.  
Kvale (1997) beskriver vikten av att välja rätt metod. Metoden är vägen till målet och 
därmed är syftet med studien grunden till vilken metod som bör användas. Fördelen med 
en kvalitativ undersökningsmetod är att det finns möjlighet att förändrar planen för 
studien under processen vilket kan ses som positivt om det dyker upp ny kunskap under 
arbetets gång. Att fånga och producera en annan människas åsikter och kunskaper om ett 
ämne och utifrån det bygga ny kunskap i samspel med andra människor är också en 
styrka när man använder intervjuer som metod. Nackdelen kan vara att det är svårt att 
göra jämförelser med andra studiers resultat och att intervju som metod kan vara relativt 
tidskrävande (a.a.). 
Genom att använda fokusgruppintervjuer, där ambitionen var att göra intervjuer med en 
grupp om minst tre pedagoger på de sex aktuella förskolorna, skulle en deras olika 
synpunkter ge uttryck för både individuella åsikter samt beskrivningar kring deras 
gemensamma uppfattningar kring ämnet. Stukát (2005) menar att om man ska göra en 
gruppintervju så ska gruppen som intervjuas ha något gemensamt samt bestå av 3-5 
personer. Fokusgruppen består även av en samtalsledare som skapat en välgenomtänkt 
intervjuguide där utrymme lämnas för spontana och oförutsedda frågor. Samtalsledarens 
roll är att ställa frågor, leda och ansvara för att fokus hålls på ämnet samt att alla 
respondenter ges utrymme att svara. Hur många intervjuer som ingår är olika beroende på 
tillgång men antalet bör aldrig vara mindre än tre. Fokusgruppsamtal är en gruppintervju 
där man lägger fokus på ett visst ämne och denna form av metod handlar om att ta reda 
på respondenternas uppfattningar och åsikter. Fokusgruppintervjuer användes till en 
början i samband med marknadsundersökningar men har under senare år även i 
forskningssyfte. Kvale (1997) menar att syftet med fokusgruppintervjuer är att få fram en 
mångfald av olika uppfattningar från en grupp med människor. Att befinna sig i grupp 
kan under dessa omständigheter underlätta samtalen som ämnet berör. Respondenterna 
upplever en trygghet i att uttrycka sig då de befinner sig i grupp i samtalen kring 
framförallt känsliga ämnen. Interaktionen och samspelet mellan respondenterna kan 
också skapa öppna och intensiva diskussioner vilket av naturliga skäl inte skapas vid 
individuella intervjuer (a.a.).  
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Nackdelen med gruppintervjuer kan vara att respondenterna påverkar varandra. Efter 
övervägande valdes dock denna metod då uppfattning av att tidsbrist och hög 
arbetsbelastning vid enskilda intervjuer hade kunnat medföra ett allt för stort bortfall, 
vilket skulle ge ett skevt resultat. 

Genomförande 

Planering 
Studien föregicks av en forskningsplan som också innehöll en tidsplan för att lättare få en 
överblick kring arbetes process. Utifrån valt ämne som arbetades fram började den 
research som skulle ligga till grund för den empiriska undersökningen (Backman, 2008). 
Undersökningen bygger på litteraturstudier samt tidigare forskning inom det aktuella 
området. Genom att ta del av tidigare forskning gavs en inblick i vad det bedrivits för 
forskning inom området både på internationell och nationell nivå. Olika nationella 
styrdokument studerades också för att vara väl förberedd och för att få en ökad förståelse 
för ämnet. Kvale (1997) menar att forskarens sätt att förbereda sig inför en intervju har 
stor betydelse för studien. Den research som gjorts mynnade sedan ut i en 
syftesbeskrivning och forskningsfrågor och de metodologiska reflektionerna ledde fram 
till val av teori och metod som ansågs relevanta för den aktuella studien. Med detta som 
grund arbetades intervjufrågorna fram till intervjuguiden. Intervjuguiden användes först i 
en pilotintervju, där en grupp pedagoger som var kända sen tidigare fick prova 
intervjuguiden. Utrymme för åsikter och utveckling av intervjuguiden lämnades också. 
Studien har avgränsats till förskolan men vissa delar i arbetet berör även skolans tidigare 
år. 

Urval 
Undersökningens syfte är att beskriva hur pedagoger identifierar barn i behov av särskilt 
stöd och fokus ligger därmed på att beskriva och finna variationer av uppfattningar kring 
det aktuella ämnet. För att om möjligt se olika variationer i de utvalda förskolornas 
uppfattningar när det gäller att identifiera barn i behov av särskilt stöd valdes 
respondenterna ut. Pedagogerna som deltog i studien hade olika lång erfarenhet av att 
arbeta inom förskolan. Pedagogerna bestod av både förskollärare och barnskötare och 
beskrivs i studien gemensamt som pedagoger då avsikten inte är att göra jämförelser 
mellan dessa båda yrkeskategorier. 
För att nå respondenterna kontaktades förskolechef för att göra upp om hur ett missivbrev 
(se bilaga) tillsammans med en skriftlig vädjan från förskolechef (se bilaga) skulle 
skickas ut till de utvalda förskolorna. När detta nått fram kunde kontakt med 
utvecklingsansvarig på respektive förskola tas via en kontaktlista som förskolechef tagit 
fram. Utvecklingsansvarig tillfrågade fick sedan göra urvalet för vilka mer som skulle 
ingå i intervjugruppen. Studiens respondenter är verksamma inom samma förskoleenhet 
och arbetar på någon av de sex förskolor som ingår i denna enhet. Flera av 
respondenterna är aktiva inom Förskolans Elevhälsoteam eller deltar i Kommunens 
Likabehandlingsarbete. 
Intresset för studien var positivt där fyra av de sex förskolorna direkt gick med på att 
delta. Två av förskolorna valde att avvakta då det var stort bortfall på pedagoger. 
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Tidsbrist och hög arbetsbelastning blev argument för att få återkomma senare för besked 
om eventuellt deltagande. Dessa två förskolor ansåg sig senare, efter ytterligare mail och 
telefonsamtal inte ha möjlighet att delta i studien. 

Tillvägagångssätt 
Respondenterna gavs möjlighet att befinna sig på den förskola där de arbetade för att 
minska tiden då de var borta från barngruppen. Vidare fick respondenterna bestämma 
vilken tid som passade bäst för intervjun. Intervjuerna genomfördes under en tre veckors 
period med möjlighet till kompletterande frågor. Respondenterna informerades vid 
intervjutillfället om syftet med studien, att intervjun skulle spelas in och transkriberas och 
att den skulle ta ca: 60 minuter. Telefon med diktafonfunktion användes vid alla 
intervjuer och fungerade utan problem. Fokus låg på att aktivt lyssna på vad 
respondenterna sa därför användes inte kompletterade anteckningar under intervjuerna. 
Däremot gavs möjlighet att i efterhand ta kontakt för eventuella frågor och funderingar.  
Wibeck (2010) menar att ljudinspelning är ett bra när man arbetar med 
fokusgruppintervjuer. Respondenterna vänjer sig snabbt vid diktafonen vilket skapar 
naturliga diskussioner inom gruppen. 

Kvale (1997) menar att det finns olika strukturer för hur en intervju kan gå till och hur en 
öppen intervju går till där frågorna i intervjuguiden inte behöver följas i en viss ordning. I 
studien användes en halvstrukturerad intervjuguide där det lämnades utrymme för 
spontana kommentarer och frågor vilket kan ses som fördelaktigt både gällande kvalitén 
på intervjun men också när analysarbetet påbörjas. Viktigt var att respondenterna skulle 
känna sig trygga och våga samtala om det aktuella ämnet och därmed gavs information 
kring egna erfarenheter och intresse av ämnet. Wibeck (2010) menar att personliga 
upplevelser av ämnet kan motivera fokusgruppen att berätta och reflektera kring ämnet på 
ett mer öppet och tryggt sätt. Personer med gemensamma intressen och erfarenheter anses 
dela med sig av sina upplevelser och uppfattningar kring ett ämne. Vid varje 
intervjutillfälle användes en öppningsfråga där respondenterna fick presentera sig och tala 
om de hade någon speciell roll i verksamheten på förskolan där de arbetade. Wibeck 
(2010) menar att denna typ av fråga öppnar och stärker gruppens samhörighet. Dessa 
frågor ska kunna besvaras utifrån fakta och inte utifrån vad man själv anser.  

Databearbetning 
Analysen utgår ifrån det insamlade materialet och tolkas sedan utifrån de teoretiska ramar 
och perspektiv som valts för studien. Nilholms (2007) perspektiv används som teoretisk 
ram vilket också passar bra ihop med det sociokulturella perspektivet som valts för 
studien. Intervjuerna är transkriberade för att underlätta analysarbetet. De är dock inte 
utskrivna ordagrant då detta inte anses relevant för studien syfte (Kvale, 1997). Fokus låg 
på att hitta relevanta teman i respondenternas gemensamma diskussioner Kvale (1997) 
menar att det är viktigt hur man som intervjuare försöker förstå och beskriva 
respondenternas uppfattningar av sin livsvärld. Här tolkar intervjuaren det som sägs och 
hur det sägs för att utifrån kunskap av ämnet kunna tyda olika former av uttryck som 
förekommer under intervjun. Viktigt är att intervjuaren har förmågan att aktivt lyssna för 
att även kunna tolka de uttryck som sker i det tysta, det som sägs mellan raderna. Patel 
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och Davidsson (2003) beskriver hur viktigt det är att vara medveten när det handlar om 
hur bearbetning av data sker så att intervjuarens åsikter inte byggs in och blir en dal av 
datamaterialet. Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger för att inte missa 
betydelsefull data. Det material som transkriberats lästes sedan igenom flera gånger för 
att hitta mönster och utifrån det dela in analysen i olika teman som upplevdes relevanta i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar. När de olika temana arbetats fram 
granskades ett tema i taget för att sedan plocka ut citat där de olika respondenternas 
upplevelser lyfts fram (Kvale, 1997). Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär detta att 
respondenternas svar inte lyfts bort ut sitt sammanhang utan istället skapar en balans 
mellan citat och text.  
 

Etiska övervägande 
Etiska övervägande sker under hela forskningsprocessen och som stöd för detta har 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informations-, samtyckes-, konfidentialitets 
samt nyttjandekravet, legat som grund. Intervjuerna genomfördes utifrån hur 
Vetenskapsrådet belyser begreppen etik och moral där samtycke och garanti för 
respondenternas konfidentialitet framkommit. Vidare informerades även respondenterna 
om den aktuella studiens syfte där även forskningsfrågor presenterades. Wibeck (2010) 
förespråkar fokusgruppintervjuer och ser fler etiska fördelar med dessa jämförelsevis med 
individuella intervjuer. I en fokusgruppintervju kan respondenterna känna sig mer trygg 
eftersom de inte är ensamma i diskussionen och därmed inte behöver känna sig tvungna 
att diskutera något som de inte känner sig komfortabla i.  
 

Reliabilitet, Validitet och Generalisering 
Med	  Reliabilitet	  menas	  att	  samma	  resultat	  skulle	  uppnås	  om	  studien	  skulle	  göras	  
om.	  Skulle	  de	  intervjuade	  ge	  samma	  svar	  om	  intervjun	  hade	  skett	  vid	  ett	  annat	  
tillfälle	  eller	  med	  en	  annan	  intervjuare?	  Intervjuarens	  reliabilitet	  diskuteras	  i	  
relation	  till	  intervjuarens	  förmåga	  där	  ledande	  frågor	  anses	  leda	  till	  låg	  reliabilitet	  
(Kvale,	  1997).	  Validitet	  ger	  svar	  på	  huruvida	  undersökningen	  ger	  svar	  på	  det	  som	  
var	  avsett	  att	  undersöka.	  För	  att	  höja	  validiteten	  genomfördes	  en	  pilotintervju	  för	  
att	  prova	  intervjuguidens	  brukbarhet	  och	  på	  så	  vis	  kontrollera	  om	  frågorna	  som	  
ställdes	  svarade	  på	  det	  som	  behövdes	  för	  att	  svara	  på	  syfte	  och	  frågeställningar	  till	  
studien	  (Kvale,	  1997).	  
Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjuundersökningen inte är generaliserbar då 
man undersöker ett socialt samspel där intervjupersonernas livsvärld skildras.  
Studien syfte är inte att generalisera utan att istället få en ökad förståelse för hur 
pedagoger inom förskolan förhåller sig till identifiering av barn i behov av särskilt stöd.  

Resultat 
I resultatdelen presenteras först respondenternas upplevelser kring identifiering av barn i 
behov av särskilt stöd. En resultatanalys görs därefter utifrån Nilholms tre 
specialpedagogiska perspektiv. För att synliggöra resultatet kommer detta att redovisas 
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med hjälp av teman med tillhörande underkategorier där begrepp arbetats fram utifrån 
tidigare forskning i relation till med studiens syfte och forskningsfrågor. Citat kommer att 
lyftas fram för att tydliggöra respondenternas upplevelser i arbetet med identifiering av 
barn i behov av särskilt stöd. Citaten är hämtade från olika fokusgrupper då dessa anses 
relevanta för studiens syfte Det är förskoleenhetens gemensamma upplevelser som är 
intressanta och därför har inte arbetslagen separerats från varandra i 
resultatredovisningen. Studiens avsikt var inte att jämföra arbetslagen med varandra.  

figur 1. Resultat utifrån teman med tillhörande underkategorier 

Barnsyn 

Pedagogens syn på barn i behov av särskilt stöd 
Flera av pedagogerna menade att anledningen till att ett barn var i behov av särskilt stöd 
kunde beskrivas utifrån två kategorier. Behovet kunde vara både långsiktigt och 
kortsiktigt. Det kunde handla om något som hänt hemma som gjorde att de behövde lite 
extra stöd under en kortare tid eller så kunde vara mer medicinska anledningar som skulle 
tas hänsyn till och då handlade det om stöd under en längre tid.  
 

Ges rätt stöd på förskolan kan det gå över ganska fort – det kanske inte kräver 
någon jättestor insats utan det kan lösa sig ganska fort. 

 
Flera av pedagogerna utryckte begreppet bemötande. Diskussioner kring barns integritet 
och hur man förhåller sig i situationer som handlar om respekt för barnet som människa 
och varandras olikheter uttrycktes. Att möta alla barns behov och ha förståelse för den 
mångfald som finns i samhället. De uttryckte att alla barn i någon form var i behov av 
särskilt stöd och diskussioner kring på vilket sätt man skulle bemöta varandras olikheter 
kom upp. Vissa delar av verksamheten är som den är och då måste vissa övervägande  
ske när det gäller vilka barn som kan dra mest nytta av situationen eller sammanhanget.  
 

Man måste fråga sig vem som mår sämst i detta. Är det de barnen som behöver en 
tydlig struktur eller är det de barnen som faktiskt klarar av mer frihet. 

Barnsyn	  
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Beroende på hur vi bemöter barnet, att vara en del av verksamheten handlar om 
hur jag förhåller mig 

 

Pedagogens definition av barn i behov av särskilt stöd 
Flera pedagoger är överens att det är svårt att definiera barn i behov av särskilt stöd då de 
upplever att det finns många olika behov. Flera menar att de ändå ser signaler på att dessa 
barn inte är som alla andra och att de utifrån erfarenhet kan se huruvida något avviker 
från det normala. Vanliga definitioner är barn med språksvårigheter, utåtagerande barn 
och barn som är svåra att få kontakt med. Barn som inte leker och som inte befinner sig 
bland andra barn anges också. En pedagog hänvisar till de tysta barnen och menar att 
dessa barn är svåra att fånga upp. Pedagogernas beskrivningar av barns språkutveckling 
och enskilda barns språkutveckling skapar ett stort engagemang. Alla förskolor beskrev 
arbetet med barns språkutveckling och språkförsening vilket visar att just denna 
problematik är oftast förekommande inom förskolan. 
En pedagog tar även upp samhällets aspekter vad gäller vem man är och vem man blir i 
vissa situationer. Här relaterar man till stress och att denna tros påverka koncentrationen 
hos barn.  
 

Om de är lite avvikande och har svårt att ta kontakt, den sociala biten, med språk 
och allt och om de slåss och inte kan kommunicera. 
 
När det gått tre månader och barnet inte kan mitt namn eller inte ens kompisarnas 
då börjar man ju undra. 

  

Arbetssätt 

Organisation kring barnet 
Ett arbetslag diskuterade kring hur organisationen kring de barn som är i behov av någon 
form av stöd ser ut. De upplever att det handlar om hur de här barnen bemöts av 
pedagogerna för att de ska kunna fungera på förskolan. Flera pedagoger lyfter fram 
vikten av att anpassa miljön på förskolan efter alla barn. Finns det barn i behov av särskilt 
stöd så gäller det att finna en tydlig struktur kring barnen och förskolans verksamhet. De 
menade att man som pedagog i möjligaste mån försökte planera och arbeta utifrån det 
individuella barnet men att detta gjordes tillsammans med hela barngruppen. Behöver ett 
barn språktränas så gör man det med hela barngruppen. Även om detta sätt att arbeta så 
upplevde pedagogerna att det även var viktigt att det enskilda barnet fick den hjälp den 
behövde och fanns det möjlighet så ansågs det viktigt att i lugn och ro få gå undan och 
arbeta med det barnet.  
Att gå ifrån det att arbeta med stora barngrupper är ett koncept som flera pedagoger 
upplever som positivt.  Stora delar under dagen delar man upp sig i mindre grupper för att 
bilda sig en uppfattning kring vad varje barn behöver. Alla behöver då inte göra samma 
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sak utan man utgår ifrån barnets intresse och behov. Att vara flexibel och kunna skapa 
sammanhang där barnen får lyckas anses viktigt.  
 

Ibland är det konflikter och då tror jag ofta att det beror på det här flocktänkandet 
som blir när man arbetar i stora barngrupper – nu ska vi göra det här och det här 
men vederbörande är inne i något helt annat och vi hade kunnat säga att när du är 
färdig med det där kan du komma till mig. 
 
Inte minst de barn som man i stor grupp upplever väldigt försiktiga, att de också 
kan, vill och vågar. Det är upplyftande som pedagog att se. 

 
Flera arbetslag gav uttryck för att de var missnöjda med att det var för många barn i 
barngrupperna vilket i många fall hindrade pedagogerna att hinna med alla barn. Detta 
upplevdes som att det var sämre för alla barn och framförallt de barn som var i behov av 
särskilt stöd. Några pedagoger menade att de barn som är i behov av särskilt stöd ofta styr 
hela verksamheten vilket påverkar verksamheten och blir på bekostnad av de andra 
barnen.  
Någon pedagog påtalade också att de stora barngrupperna i kombination med ökade krav 
på dokumentation och olika former av nätverksträffar försämrade förutsättningarna att 
möjliggöra och öka kvalitén på verksamheten. Att förstärka verksamheten med extra 
personalresurs ansågs av flera pedagoger vara önskvärt och av stor vikt för att kunna se 
alla barn.  

 
Det känns som att det är mycket som man skulle kunna undvika som händer kring 
ett barn om man kan vara med det hela tiden. Men det är svårt att vara det hela 
tiden. Man önskar verkligen att man kunde vara det. 

 
Förskolan ses av flera pedagoger som skolförberedande och därför är det vissa saker som 
barnen i förskolan ”bör” klara av. De ville inte se det som att jämföra barnen men 
diskussioner kring tankar hur barnet fungerar i verksamheten är vanligt förekommande. 
Detta var viktigt för att få en så bra tid på förskolan som möjligt. Flera pedagoger nämnde 
också att man ville göra så mycket man bara kunde på förskolan och att det därmed var 
viktigt att man uppmärksammade barn i behov av särskilt stöd tidigt. Pedagogerna hade 
varandra när det gällde att se vilka barn som avviker på något sett. Genom att fråga 
varandra hur de upplever det specifika barnet kommer de fram till huruvida de ska gå 
vidare i arbetet kring individen. 

 
Det är klart att vi diskuterar hur barnen är och så. 

 

Anpassa verksamheten efter barnet 
Flera pedagoger var missnöjda med hur politikerna inte prioriterade förskolan. För att 
kunna anpassa verksamheten till varje barn ansågs det av många att barngrupperna var för 
stora. Andra nämnde istället bristen på personal medan de var överens i att mycket 
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handlade om tidsbrist i dagens förskola. Det gavs uttryck för att man inte hann med det 
man ville hinna med och de barn som var i behov av särskilt stöd tog mycket tid.  
 

De här barnen behöver ju tid och man märker ju hur de suger i sig närhet och 
uppmärksamhet när tillfälle ges. Man vill ju ge mer än vad det finns tid för. 

 
Vidare gavs uttryck för hur mycket man bör anpassa verksamheten även om det ansågs 
viktigt i sammanhanget. Att förskolan tampas med stora grupper konstaterades och 
utifrån det ansågs att det inte alltid behövde vara en nackdel att befinna sig i miljöer där 
man lättare fick komma till sin rätt.  
Några förskolor kom fram till att barn i behov av särskilt stöd påverkar verksamheten och 
de andra barnens lärande i många fall. På grund av tidsbrist blir det så att de barn som 
behöver mer stöd tar mycket tid från de andra barnen. Pedagogerna gav uttryck för att de 
ville göra så mycket som möjligt för alla barn men i kombinationen mellan många barn 
och knappa ekonomiska resurser skapar problem vilket leder till brister i att se alla barns 
behov.  
 

Det får inte kosta något – det är dilemmat. Man vill ju ge mer än vad det finns tid 
för. Det blir på bekostnad av de andra i gruppen. 

 
Pedagogerna diskuterade hur de andra barnen påverkades av att ha barn i behov av 
särskilt stöd i gruppen. De menade att det berodde på vilka problem som fanns i gruppen 
hur dessa sedan påverkade verksamheten. Utåtagerande barn ansågs vara speciellt 
tidskrävande då dessa många gånger var på de andra barnen som i vissa fall blev rädda 
och avskärmade sig. Detta hade kunnat lösa sig om man varit fler pedagoger. Då hade 
man kunnat förhindra att dessa barn blir de som anses besvärliga av de andra barnen.  
 

 De som är utåtagerande och som man måste punktmarkera. De barnen styr en 
 en stor del av verksamheten eftersom det kommer ju inte någon hux flux och 
 hjälper de här barnen. 
 

Andra diskuterade att det många gånger handlade om pedagogernas och omgivningens 
förhållningssätt och inställning till vilka barn som blir i behov av särskilt stöd.  
Pedagogerna pratade också om att anpassa och förändra miljön och anpassa 
verksamheten. Här tänkte man främst utifrån ett barn men det ansågs även gynna de 
andra barnen i gruppen. Önskvärt var att de skulle få mer handledning och hjälp av en 
specialpedagog. De beskrev att de ville utveckla sitt arbetssätt, få hjälp att titta på 
förskolans miljö och på pedagogernas förhållningssätt.  
 

Det handlar kanske inte alltid om barnen, det kan ju vara annat som verksamheten 
i sig. Man kanske ska granska sitt egna förhållningssätt lite mer och hur vi arbetar. 

 
Flera pedagoger ansåg sig försöka dela in sig i mindre grupper under delar av dagen 
vilket uppfattades positivt. Tidsbristen var dock även här ett problem vilket innebar att 
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denna typ av verksamhetsanpassning många gånger sprack. Vidare lyftes även fördelar 
med att gå iväg och jobba med det enskilda barnet. Då handlade det främst om att 
språkträna. Här kunde både barn den ansvariga pedagogen få lugn och ro vilket behövdes 
för att barnet skulle kunna utvecklas så bra som möjligt. 
      

Vi försöker gå iväg och sätta oss med det här barnet som har problem med  
språket. 
 

Makt och bedömning  

Diagnostisering av barn 
Pedagogerna på förskolorna var övervägande överens om att diagnostisering av barn är 
positiv men att det är sällan förekommande i förskolan. De menade att barn som 
diagnostiserats blir lättare att bemöta då man vet varför barnet beter sig som det gör. 
Diagnosen ger pedagogerna en ökad förståelse för barnet och menade att de då lättare kan 
anpassa verksamheten och arbetet på förskolan både på grupp- och individnivå.  
 

En diagnos är inte för att vi ska sänka den här individen för det är ju för att vi ska 
se vad vi kan stötta och hjälpa med för att barnet ska kunna utvecklas så bra som 
möjligt. 

  
Några pedagoger menade dock att diagnosen i sig inte hade något värde gällande själva 
verksamheten. De upplevde att det var svårt att diagnostisera barn i förskolan då barn 
befinner sig i så olika utvecklingsstadier och att barnets livssituation gör att gränsen 
mellan att ha en diagnos eller inte är hårfin. 
 
           Vi försöker ju ändå stötta det barnet utan att vi behöver en diagnos. 
 
Mest viktigt ansåg dock pedagogerna att det var för föräldrar och för barnet själv med att 
få en diagnos detta för att tydliggöra problematiken och vilka svårigheter som barnet har. 
Upplevelsen av lättnadskänsla hos föräldrarna var det flera av pedagogerna som lyfte 
fram där de menade att det också underlättade samarbetet mellan föräldrar pedagoger när 
de visste hur de skulle bemöta problematiken hos barnet. Vissa pedagoger såg det extra 
viktigt för barnet att få en diagnos när de kom till skolan för att där kunna ge barnen det 
rätta bemötandet och de rätta verktygen för att kunna klara av skolan och de uppnående 
mål som skolan har.  
 

De är många gånger oroliga föräldrar och behöver det ofta lika mycket som 
barnen. Tips och att de får prata om situationen. 

  
Flera pedagoger framhöll vikten av att tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. 
Hur detta stöd skulle se ut fanns det olika uppfattningar kring. Några av pedagogerna 
menade att det inte alltid behövdes extern hjälp kring barn i behov av särskilt stöd utan 
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menade att de själv kunde ta hand om det som ansågs var problemet. En förskola lyfte 
fram vikten av att upptäcka barn i behov av särskilt stöd i tid men menade samtidigt att 
alla är olika och behöver olika förutsättningar när det handlar om utveckling och lärande.  
 
         Man hjälper ju barnet om man upptäcker tidigt, samtidigt måste man få utvecklas 
        i sin takt. 
 

Åtgärder och stödbehov åt barn 
Pedagogerna på förskolorna upplever att det är flera olika faktorer som spelar in när det 
gäller stöd och åtgärder kring barn i behov av särskilt stöd. Att få tillgång till resurs i 
form av extra personal eller material som kan vara till hjälp ses som direkt förknippat 
med en diagnos. Har barnen ingen diagnos får man inte heller tillgång till extrastöd i form 
av en resursperson. Det hänger på pedagogerna själv att lösa situationerna kring de barn 
som anses behöva extra stöd men som inte har fått någon diagnos. Flera pedagoger 
upplever att de skulle vilja ha mer hjälp där man arbetar med hela gruppen och där man 
tittar mer på pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt. Detta anses dock svårt utan att 
kartläggning gjorts av ett specifikt barn. 
 

Det är därför som vi måste ta det vidare till FEHT: n. Så att vi kan få det. Där de 
tittar på personalens förhållningssätt, arbetssätt och så. Då får vi också hjälp hur 
vi ska få hjälp att arbeta med hela gruppen. 

 
Vidare ses hjälp utifrån såsom specialpedagog och talpedagog vara till stor hjälp av de 
flesta pedagogerna detta då ingen av respondenterna hade någon form av 
specialpedagogisk utbildning. Vissa poängterar dock att det tar lång tid och att denna 
externa hjälp har mycket att göra vilket fördröjer utredningar och insatser för de barn som 
behöver hjälp och stöd. Alla förskolor tar upp FEHT som ett bra forum där man kan få 
stöd och tips kring de barn som man som pedagog känner sig osäker i och har funderingar 
kring.  
 

Då får man mycket där som man kan jobba vidare med och ta tillbaka till sin 
förskola. Vi kan prova att göra så här. Det handlar ofta om att göra det tydligt för 
de här barnen som återkommer år efter år. 

 
I detta forum träffas två representanter från varje förskola i enheten tillsammans med 
förskolechef, biträdande förskolechef, specialpedagog och talpedagog en till två gånger i 
månanden. Innan man kan få hjälp där görs en kartläggning av barnet och beroende på 
om man fått föräldrarnas godkännande eller inte finns sedan möjligheten att lyfta det 
aktuella barnet antingen vid namn eller anonymt. Här tas också beslut av förskolechef 
och specialpedagog huruvida det ska till ytterligare utredningar av barnet eller inte. 
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Likabehandlingsarbetet lyft också fram av samtliga förskolor och ses som positivt av 
samtliga respondenter. Pedagogerna beskriver att detta arbete finns i hela kommunen och 
träffas tre gånger per termin.  
 

I FEHT som det heter nu får man ventilera det där sen få de ta beslut om vilka 
insatser som kan vara aktuella. 
 

Att arbeta med miljön på förskolan lyfts av några pedagoger om en viktig del. De menar 
att alla barn har rätt att utvecklas på förskolan och att det är deras uppgift att se varje 
barns behov. Att ta hjälp av förskolans lokala handlingsplan upplevs på denna förskola 
som en stor hjälp. 
 

När vi sitter med handlingsplanen så tänker vi ju hela vår grupp. Från miljön ute 
och inne. Aktiviteter hela dagen. 
 

Att vara aktiv och närvarande som pedagog ansågs vara en bra åtgärd där man kunde 
stötta många barn. Flera pedagoger uttryckte vikten av att skapa en bra struktur i 
verksamheten så att det gavs bra tillfällen för pedagogerna att se vilka behov som fanns. 
Då hittas tillfällen för att på ett naturligt sätt samtala, inspirera och locka barnen till lek 
och utveckling. 

 
Pedagogerna på en förskola berättar att de arbetar med barnintervjuer för att få ett 
underlag för hur barnen trivs och vad de tycker om. Dessa har de utvärderat tillsammans 
med sina kollegor för att få syn på hur de ska arbeta för att få alla barn att känna sig 
trygga. Vilket upplevs som en förutsättning för lärandet. 
 

Känner man att man är trygg på sin förskola då genererar det också lärandet.  
Då vågar man prova saker som vi erbjuder. 
 

Flera av förskolorna lyfter också fram arbetet med Tecken som Alternativ 
Kommunikation, TAKK som ett bra stöd för alla barn men framförallt de barn som 
behöver extra tydlighet. 
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Resultatanalys 
Här presenteras resultat i förhållande till Nilholms (2007) specialpedagogiska perspektiv 
som ingår i det sociokulturella perspektivet och synen på lärandet.  
 
 
 
 

Kompensatoriska 
perspektivet 

Kritiska 
perspektivet 

Dilemma 
perspektivet 

Uppfattningar 
kring 
Barnsyn 

”Om de är lite 
avvikande och har 
svårt att ta kontakt, 
den sociala biten, 
med språk och allt 
och om de slåss och 
inte kan 
kommunicera” 
 

”Beroende på hur vi 
bemöter barnet, att 
vara en del av 
verksamheten 
handlar om hur jag 
förhåller mig” 
 

”Man måste fråga 
sig vem som mår 
sämst i detta. Är det 
de barnen som 
behöver en tydlig 
struktur eller är det 
de barnen som 
faktiskt klarar av 
mer frihet”. 
 

Uppfattningar 
kring 
Makt och 
bedömning 

”En diagnos är inte 
för att vi ska sänka 
den här individen för 
det är ju för att vi 
ska se vad vi kan 
stötta och hjälpa 
med för att barnet 
ska kunna utvecklas 
så bra som möjligt” 
 

”Vi försöker ju ändå 
stötta det barnet 
utan att vi behöver 
en diagnos” 

”Man hjälper ju 
barnet om man 
upptäcker tidigt, 
samtidigt måste man 
få utvecklas i sin 
takt” 

Uppfattningar 
kring Arbetssätt 

”Vi försöker gå iväg 
och sätta oss med det 
här barnet som har 
problem med 
språket” 

”Det handlar kanske 
inte alltid om 
barnen, det kan ju 
vara annat som 
verksamheten i sig. 
Man kanske ska 
granska sitt egna 
förhållningssätt lite 
mer och hur vi 
arbetar” 
 

”Det får ju inte 
kosta något – det är 
dilemmat. Man vill 
ju mer än vad det 
finns tid för. Det blir 
på bekostnad av de 
andra barnen” 

Figur 2. Resultat i förhållande till Nilholms tre perspektiv. 

Analys	  av	  arbetssätt,	  barnsyn	  och	  makt	  och	  bedömning.	  
I en analys av respondenternas uppfattningar kring arbetssätt, barnsyn, makt och 
bedömning urskiljs uppfattningar som kan kopplas ihop och kategoriseras utifrån 
Nilholms (2007) samtliga tre perspektiv. Utifrån det kompensatoriska perspektivet kan 



	  

	   26	  

upplevelser urskiljas genom hur problemet ligger hos barnet. Respondenterna beskriver 
och delar in barnen i olika problemgrupper och utifrån det hittar metoder där barnet lyfts 
ur gruppen för individuell träning. En diagnos upplevs positiv och till stor hjälp för att 
kunna hitta bra metoder för att hjälpa den enskilda individen. Ur det kritiska perspektivet 
urskiljs hur pedagogerna söker orsaker till problemet i den befintliga miljön och 
verksamheten och inte hos det enskilda barnet. Respondenterna upplever att 
pedagogernas förhållningssätt och bemötande är avgörande för hur alla barn ska få 
utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Diagnosen anses inte av betydelse då 
respondenterna menar att barnen ska bemötas utifrån vilka behov som finns oavsett 
diagnos eller inte. I dilemmaperspektivet urskiljs hur respondenterna upplever synen på 
de olika perspektiven och hur dessa emellanåt ställs mot varandra. Uppfattningar kring att 
skapa en verksamhet som passar alla barn är något respondenterna i flera fall strävar mot 
men dilemman uppstår i samband med stora barngrupper, snäva ekonomiska ramar 
samtidigt som hänsyn ska tas till alla barns olikheter. 

Diskussion 
I diskussionen jämförs studiens resultat med tidigare forskning som också kopplas ihop 
med egna erfarenheter och reflektioner kring det valda ämnet. 
 
Definition av barn i behov av särskilt stöd och begreppet barnsyn kan förknippas med 
varandra då det är synen på barnet som avgör om och hur barnet definieras som ett barn i 
behov av särskilt stöd eller inte. I styrdokument och i tidigare forskning som gjorts inom 
området står det beskrivit att barn är olika och har olika behov. Men hur olika tillåts vi 
vara och vem är det som har makten att avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd 
eller inte. Resultat i denna studie visar, liksom i Björck – Åkessons, m.fl. (2010) studie 
att det är svårt att definiera och beskriva vad barn i behov av särskilt stöd är. Jag tolkar 
det som att pedagogerna i studien anses vara vilsna och osäkra när det handlar om 
uppdraget kring barn och barns olikheter. Även om det anses vara svårt att definiera barn 
i behov av särskilt stöd visar ändå studien på att det skapas olika problemgrupper. Dessa 
grundar sig i barns olikheter där vanligt förekommande är barn som har språksvårigheter, 
är utåtagerande eller på annat sätt har svårt med det sociala samspelet. Utifrån detta 
resonemang tolkar jag att pedagogerna förutsätter att det ”normala” barnet är aktivt, har 
lätt att koncentrera sig och har lätt för att kommunicera, lära och samspela med sin 
omgivning. Ett barn som inte kommunicerar och samspelar med andra barn och eller 
vuxna blir därmed ett barn som skulle kunna beskrivas som ett barn i behov av särskilt 
stöd. Att se på barn utifrån ett sådant synsätt kan sättas i relation till Nilholms (2007) 
kompensatoriska perspektiv där problem och ansvar förläggs på barnet och inte på den 
pedagogiska miljön. Barnet blir en produkt av de vuxnas uppfattningar av vad som anses 
vara normalt och vad som anses vara avvikande. Miljön och verksamheten i förskolan 
handlar mycket om huruvida olika beteende bedöms som problem eller inte. Palla (2011) 
beskriver hur det speciella hos det enskilda barnet uppstår i förhållande till vilka krav och 
förväntningar vi som arbetar med barnen har. Denna studie visar att pedagogerna 
diskuterar mycket kring miljön på förskolan och hur denna är utformad. Men vad är det 
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för miljö och verksamhet som skapas på förskolorna och hur medvetna är pedagogerna 
inom förskolan när de utformar en verksamhet som ska anpassas till alla barn? 
Markström (2005) menar att pedagogerna inom förskolan ofta är medvetna om barns 
olikheter men att det ändå finns ramar för hur barnen får vara. Studien visar på att det 
inom de aktuella förskolorna finns ramar för vad barnen ”bör” klara av när de går på 
förskolan men att det inte handlar om att jämföra barnen med varandra. Förskolan har en 
tradition av en tydlig struktur med tydliga rutiner. I denna verksamhet som uppfattas både 
bra och i många fall nödvändig är det lätt att falla in i en normaliserande praktik där alla 
barn förväntas vara på ett visst sätt för att passa in och få ta del av den verksamhet som 
erbjuds. Det är de vuxna som arbetar i förskolan som utformar verksamhet och miljö 
detta innebär också att det är de vuxna i förskolan som sätter upp ramar och förväntningar 
på vilka aktiviteter som ska utföras i respektive rum. Pedagogerna blir därmed de som har 
makten att bedöma vad som är ett beteendeproblem och hur detta sedan ska hanteras. 
Dagens förskola talar varmt för att skapa tydliga rum där barnen lätt ska kunna se och 
uppleva vad det är för material och lek som erbjuds. Även om det i mångt och mycket 
kan vara positivt ser jag också en risk med att det är i dessa miljöer som vi skapar 
avvikelser. För vad händer när barnen inte gör det som förväntas av dem i dessa 
tillrättalagda miljöer inom förskolan? Variationen i lärandet är stort inom förskolan vilket 
innebär att barn upplever och uppfattar sin omgivning på olika sätt. Därmed är det viktigt 
att pedagogerna inom förskolan kontinuerligt reflekterar över uppdraget, utvärderar syftet 
med verksamheten och vilka strategier som behövs för att kunna uppnå de mål som 
uppdraget vilar på. Pedagogerna måste reflektera över vilken bild de har av barnet och 
hur denna bild förmedlas till de andra barnen, föräldrar och kollegor. Resultatet i denna 
studie visar på en relativt ansträngd upplevelse kring barn i behov av särskilt stöd. Barnen 
som inte faller inom ramen för vad verksamheten klarar av anses sätta käppar i hjulet och 
på olika vis påverka verksamheten för de andra barnen. Detta kan sägas vara ett uttryck 
för Nilholms (2007) dilemmaperspektiv där man upplever att barn i behov av särskilt stöd 
ska få det stöd de behöver men att det är orättvist mot de andra barnen. Upplever man att 
barn i behov av särskilt stöd är ett problem och att dessa styr verksamheten ställer jag mig 
frågan vilken bild man förmedlar till de andra barnen, föräldrar och kollegor. Stora 
barngrupper, tidsbrist eller utåtagerande barn är begrepp som tas upp i studien och anses 
vara problem när det handlar om barn i behov av särskilt stöd. Oavsett vad denna 
upplevelse grundar sig i bör det diskuteras och reflekteras kring. Här kan jag se att det är 
pedagogerna som identifierar barn i behov av särskilt stöd vilket också Lahdenperä 
(1999) bekräftar i sin forskning. Hon skriver i sin forskning att det mest förekommande är 
att barnen identifieras av pedagoger då dessa barn inte är vad de förväntas vara inom 
ramen för den verksamhet som bedrivs. Enligt min erfarenhet är det dessa barn som 
senare i livet kommer att ges en eventuell diagnos. I denna studie har jag blivit medveten 
om att de flesta ställer sig positiva till en diagnos men att det sällan sker en 
diagnostisering inom förskolan. Jag kan se att respondenterna är relativt överens om att 
det handlar om att se barnet oavsett om det har en diagnos eller inte. Detta stämmer 
överens med både Kinges (2000) syn på barnet i förhållande till en diagnos samt Lutz 
(2006) som menar att pedagoger inom förskolan inte gärna vill vara en del av den 
rådande diagnostiseringskulturen. 
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Hjörne och Säljö (2008) menar att diagnosen legitimerar stödåtgärder i förskola och 
skola. Det syns också i mitt resultat. Pedagogerna talar om diagnosen som en viktig 
kriterie för att få extra resurser. Extra resurser är ett hett ämne inom förskolans praktik. I 
denna studie visade det sig genom att ämnet diskuterades länge. Att extra resurs var 
förknippat med en diagnostisering var respondenterna alla överens om och detta 
resulterade i att bristen på resurser är ett stort hinder då det gäller att se alla barn och ta 
tillvara alla barns olikheter. Jag kan se att bristen på resurser lätt blir orsaken till 
svårigheterna och visst kan det vara det men viktigt är att vi försöker se förbi 
svårigheterna och göra det bästa av situationen. Det blir lätt resursen som förklarar och 
underlättar det som ska vara ett professionellt förhållningssätt. I och med resursen kan jag 
i många fall se att pedagogerna får bekräftelse på att de gör rätt i att särbehandla det 
enskilda barnet då de vid tillfällen ger barnet extra mycket stöd av en vuxen. Att bygga 
upp ett väl fungerade arbetslag där kompetens, medvetenhet, engagemang och reflektion 
står i fokus menar jag är av största prioritet för att kunna skapa och hitta lösningar. När 
alla barn får uppleva en miljö där synen på olikheter tas på allvar och där vi kan se på 
begreppet olikheter som en möjlighet istället för ett hot och där vi hittar vägar för att 
skapa relationer utan att de ska se lika ut kan vi som arbetar i förskolan sträcka på oss och 
känna att vi sätter värdegrunden i fokus. För det är ju just värdegrunden som vårt uppdrag 
vilar på. Finns inte den kan vi inte heller skapa en förskola där alla barn har rätt till 
utveckling och lärande. FEHT nämns också flitigt i studiens resultat. Pedagogerna vill ha 
mer hjälp och vägledning i sitt uppdrag och anser också att de får det stöd de behöver. 
Ingen nämnde dock hur de arbetade vidare med de stöd de vid tillfällen får. Pedagogernas 
uttalande kan vid flera tillfällen uppfattas motsägelsefulla. Jag upplever att de genom sina 
svar ger en relativt vilsen bild av vad barn i behov av särskilt stöd är. I pedagogernas 
uttalande kan man se många spår av nytänkande kring barn i behov av särskilt stöd som 
delar plats med det vanliga och traditionella sättet att tänka och handla kring dessa frågor. 
Detta kan förklaras med att det inte var någon av de som deltog i studien som hade någon 
form av specialpedagogisk utbildning. Pedagogerna anser att de får hjälp och stöd både i 
form av förskolans likabehandlingsarbete som av FEHT som extern profession.  
 
Slutsatsen av denna studie är att det borde arbetas för att pedagogerna, inom förskolorna 
på denna enhet och kanske även på förskolor i andra delar av landet, borde skaffa sig en 
gemensam ”språkdräkt” för hur barn som är i behov av särskilt stöd diskuteras och hur 
man senare arbetar med dessa. Om pedagogerna redan har förutbestämda tankar om vad 
barnen ska uppnå, så har de också förutbestämda tankar kring vad ett barn kan lära sig, 
vilket formar förskolan till en normaliserande praktik. Konsekvensen blir därmed att det 
är pedagogerna som bestämmer och har makten över all kunskap. Organisationen och 
planeringen av verksamheten sker utifrån vad barnen förväntas kunna och pedagogens 
roll blir att se till att barnen uppnår de mål som faller inom ramen för att vad som anses 
normalt. För att skaffa en gemensam ”språkdräkt” måste pedagogerna inom förskolan 
komma till insikt om och identifiera vad det är som påverkar handlandet eftersom det får 
konsekvenser för vilken syn vi har på barnet. Barnsynen formar och sätter spår i både 
verksamheten och den miljö som byggs upp kring barnen i förskolan.  
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Metoddiskussion 
Studiens omfattning gör att resultatet inte är generaliserbart utan är endast gällande för de 
förskolor som deltog i studien, vilket är en svaghet med denna studie. Bortfallet i denna 
studie, där två förskolor av de sex som var inbjudna att deltog avstod att vara med, är en 
annan svaghet. Endast fyra fokusgruppintervjuer genomfördes då två inte ansåg sig ha tid 
att vara med. Tidsbrist och hög arbetsbelastning var argumenten för att inte delta. 
Konsekvensen med detta bortfall är att det givetvis gett ett skevare resultat. Hade dessa 
två förskolor valt att medverka hade jag kunnat få en bredare bild av studiens resultat. 
Styrkan med studien är att det genomfördes fokusgruppintervjuer där flera pedagogers 
uppfattningar av det som undersöktes kom fram. Även om endast fyra förskolor i enheten 
deltog har ändå flera pedagogers uppfattningar av det undersökta området kunnat påvisas. 
För att få en ännu bättre bild av hur pedagoger identifierar barn i behov av särskilt stöd 
skulle jag kunnat göra en del observationer ute på förskolorna där jag kunnat styrka eller 
motsäga pedagogernas upplevelser kring identifiering av barn i behov av särskilt stöd. Jag 
tror dock att det hade varit svår att få till tid och förtroende för utförandet av observation 
som metod, då jag fick uppfattningen av att det var svårt att få förtroende som 
utomstående att få komma dit och genomföra fokusgruppintervjuer. Detta kan bero på en 
viss känsla av att bli granskad och att därmed känna en viss rädsla för att inte veta om det 
som sägs är rätt eller fel. Det kan lätt bli så att det som deltagarna säger är det som anses 
vara politiskt korrekt och därmed påvisas något annat än vad som faktiskt är.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   1	  

Källförteckning 
	  
Alveson & Sköldberg (2008) Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 

Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Björk – Åkesson, E., Granlund, M. & Simeonsson, R. J.(2005). Early Intervention in 
Sweden – Developmental Systems Perspectiv. I: M. Guralnick, The Developmental 
Approach to Early Intervention. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Company. 

Björk – Åkesson, E, Eriksson, L, Granlund, M, Lillvist, A, & Sandberg, A.(2010) 
"Special Support" in Preschools in Sweden: Preschool Staff's Definition of the Construct. 
International Journal of Disability, Devleopment and Education, 57:1, 43-57 

Bråten, I. (1998) Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 

Daun, H (1987). Förskolan och integrering av barn i behov av särskilt stöd för sin 
utveckling. Stockholm: Förskollärarlinjen, Högskolan i Stockholm 

Emanuelsson, Ingemar, Persson, Bengt & Rosenqvist, Jerry (2001). Forskning inom det 
specialpedagogiska ämnet: En kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. 

Gillberg, C. & Söderström, H. (2011) Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och 
ungdomar. Hämtat 6 juni 2012 från http://www.internetmedicin.se/dyn-
main.asp?page=1087#sc4 

Hundeide, Karsten (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – Barns 
livsvärldar. Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P. (1999) Fristående skolors tal om och hantering av barn i behov av 
särskilt stöd. Specialpedagogisk kunskap: Forskning nr 1, 1999. Stockholm: Institutionen 
för specialpedagogik. 

Jakobsson, I. (2002). Diagnos i skolan- en studie av skolsituationer för elever med 
syndromdiagnos. Göteborg  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Kinge E. (2000). Empati hos vuxna som möter barn i behov av särskilt stöd. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lassbo, G. (1976). Svensk forskning inom pedagogik för förskolebarn med särskilda 
behov: En litteraturöversikt. Mölndal: Pedagogiska institutionen, Lärarhögskolan i 

Mölndal. 

Lutz, K. (2006). Konstruktion av det avvikande förskolebarnet. Malmö Studies in 



	  

	   2	  

Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series 2006:2 

Lutz, K. (2009) Kategoriseringar av barn i förskoleåldern – styrning och administrativa 
processer. Malmö Studies in Educational Sciences No. 44 

Lpfö 98 (2006/2010). Läroplan för förskolan. Skolverket. Stockholm: Fritzes förlag. 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2009). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Stockholm: Liber 

Palla, Linda (2009c). Behov av särskilt stöd – vad, vem när och hur. I Palla, Linda (2009) 
En förskola för alla. Tre artiklar om förskola och (special)pedagogik. 
Specialpedagogiska rapporter och notiser. Nr 3 oktober 2009. Högskolan Kristianstad. 

Palla, L. (2011). Med blicken på barnet. Om olikheter i förskolan som diskursiv praktik. 
Malmö högskola. Malmö: Holmbergs 

Patel, R., Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson, E.(2010). Förskolan – arena för 
barns lärande. Stockholm: Liber 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Swärd, A-K & Florin, K (2011). Särskolans verksamhet – uppdrag, pedagogik och 
bemötande. Lund: Studentlitteratur 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

Tideman, M (2000). Normalisering och kategorisering. Lund: Studentlitteratur 
 

Vallberg Roth, A.-C. (2010). Att stödja och styra barns lärande − tidig bedömning och 
dokumentation. Stockholm: Fritzes. 

Wibeck, V (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur 
 
Skolinspektionen (2011). Förskolans pedagogiska uppdrag. Kvalitetsgranskning. Rapport 
2011:10 

Kommundokument (2012) Förskolans plan för särskilt stöd. 



	  

	   3	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bilaga	  1.	  

Syftet	  är	  att	  undersöka	  hur	  pedagoger	  inom	  förskolan	  identifierar	  barn	  i	  behov	  av	  
särskilt	  stöd	  utifrån	  följande	  frågeställningar	  

	  

• Hur	  definierar	  pedagogerna	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd?	  
• Hur	  arbetar	  man	  för	  att	  upptäcka	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd?	  
• Vem	  definierar	  gränsen	  för	  när	  det	  är	  aktuellt	  med	  att	  koppla	  in	  andra	  

professioner?	  

 
Intervjuguide 
	  

• Kan	  du	  berätta	  kort	  om	  dig	  själv	  och	  din	  roll	  i	  verksamheten?	  
	  
	  

• Hur	  definierar	  du	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd?	  
	  

• Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  du	  funderar	  över	  om	  ett	  barn	  är	  i	  behov	  av	  särskilt	  
stöd?	  

	  
• Vad	  gör	  du	  då?	  Vem	  vänder	  du	  dig	  till	  i	  första	  hand?	  

	  
• Hur	  arbetar	  ni	  kring	  en	  förskola	  för	  alla	  barn?	  

	  
• Hur	  arbetar	  ni	  med	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd?	  

	  
• Hur	  ser	  du	  på	  att	  barn	  utreds	  och	  diagnostiseras	  i	  förskolan?	  

	  
• För	  vem	  har	  en	  diagnos	  betydelse?	  

	  
• Blir	  det	  någon	  skillnad	  i	  verksamheten	  om	  barnet	  fått	  en	  diagnos?	  

	  
• Hur	  får	  du	  ny	  kunskap	  kring	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd?	  

	  
• Har	  du	  någon	  kurs	  på	  högskola	  eller	  universitet	  i	  specialpedagogik
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Bilaga 2 
 
Hej 
 
Mitt namn är Linda Magnusson och är intresserad av att studera hur pedagoger i 
förskolan identifierar barn i behov av särskilt stöd. Med detta som bakgrund kommer jag 
därmed att inom ramen för mitt examensarbete, på Specialpedagogiska programmet vid 
Umeå Universitet, genomföra en intervjustudie och hoppas att du/ni är intresserade av att 
delta.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger inom förskolan identifierar barn i 
behov av särskilt stöd. Frågor om barn i behov av särskilt stöd, arbetsmetoder kring 
förskolans verksamhet och uppfattningar kring olika specialpedagogiska begrepp är några 
av de områden som kommer att beröras under samtalet. 

Forskningsetiska principer 
Det finns fyra huvudkrav som ställs på forskare inom humanist och samhällsvetenskaplig 
forskning och de är till för att skydda de som deltar i undersökningen. Ditt deltagande 
sker utifrån Informationskravet där Du som deltagare ska få information om syftet med 
undersökningen. Samtyckeskravet där det är Du som avgör om du vill delta i studien och 
där du har rätt att avsluta intervjun när som helst utan att behöva tala om varför. 
Konfidentialitetskravet där det Du berättar avidentifieras i den färdiga rapporten. 
Nyttjandekravet där allt det insamlade materialet endast kommer att användas för att ta 
reda på det som studien avser att undersöka. 
 

 
Intervjun kommer att ske i så kallad fokusgrupp där man i grupp, i detta fall en grupp om 
tre pedagoger, samtalar kring det berörda ämnet. Intervjuerna beräknas ta ca 45 min till 
en timme och genomförs på den förskola där du/ni verkar vid en tidpunkt som vi 
tillsammans kommit överens om.  
Vid frågor eller synpunkter kontakta gärna mig! 
 
Stort tack på förhand för er medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
Linda Magnusson   
Tel: 0707920657 
linda.magnusson@galve.se 
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	   	   	   	   	   	   Bilaga	  3	  
	  
Hej ! 
I bifogad fil finns en förfrågan till er om ett 
intervjutillfälle under v 45 om möjligt. 
Jag skulle bli glad om ni tog er den tiden att träffa 
Linda, den studien är viktigt för oss alla i 
utvecklingsarbetet kring barn i behov av särskilt stöd 
mm. 
Linda arbetar som pedagogiskt stöd på X förskola 
parallellt med studier. 
X förskola skulle kunna träffa Linda på måndag på VP-
tid som förslag. 
X förskola skulle kunna på planeringstid tisdag fm som 
förslag. 
Jag vet att all tid är viktig med ber er att om möjligt 
prioritera detta. 
Med vänlig hälsning A, L	  


